Obec JÍLOVIŠTĚ
Pražská 81, 252 02 Jíloviště

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

analogicky v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění
k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI JÍLOVIŠTĚ II.
Typ veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Datum zahájení VZ:

Veřejná zakázka malého rozsahu
P16V00000533
06/02/2016

Veřejný zadavatel:

Obec Jíloviště

Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČ: 00241334 | DIČ: CZ00241334
Zastoupený Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce
Zastoupení zadavatele:

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 151
zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel analogicky v souladu s § 49 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené
veřejné zakázky, že dne 10/02/2016 v 16:17 hod. obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Přesné znění žádosti:

Odpověď zadavatele:
Zadavatel potvrzuje výše uvedenou citaci dodavatele, taková je skutečně ve stavebním
povolení (dále také jako „SP“) uvedena. Dodavatelem uváděná citace je však nepřesná, neboť na
předmětnou citaci navazuje věta „případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu“ a právě tohoto ustanovení hodlá zadavatel v případě předmětu
veřejné zakázky využít. Pro úplnost zadavatel uvádí, že i nadále bude postupováno tak, jak je
uvedeno ve Výzvě vč. zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele nebo
v elektronickém nástroji ppeSystem dne 06/02/2016, tedy že zadavatel poskytne dodavatelům
pouze SP a ostatní zveřejněné přílohy bez projektové dokumentace ke SP, před kolaudací se bude
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Obec JÍLOVIŠTĚ
Pražská 81, 252 02 Jíloviště
žádat o změnu stavby před jejím dokončením. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bude zpracována na základě platného SP a jeho parametrů.
Děkujeme za pochopení.
Zpracoval:
Podpis:

Bc. Filip Haferník

V:

Dne:

Ostravě

Filip
Haferník

Digitálně podepsal Filip Haferník
DN: c=CZ, o=PPE.CZ s.r.o. [IČ
25863568], ou=10, cn=Filip
Haferník, serialNumber=P245238
Datum: 2016.02.11 09:30:11
+01'00'

Za společnost:
Razítko:

PPE.CZ s.r.o.

11/02/2016
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