
 

V Českých Budějovicích, 30. 6. 2014  

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám   

 

Vážení, 

dne 27.6. 2014 obdržel zástupce zadavatele žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení multifunkční budovy Branišov 

č.p.5“ zadavatele obec Branišov.  

Na základě této žádosti uvádíme níže odpověď na dotaz (dodatečné informace) k zadávacím 

podmínkám. Vzhledem ke skutečnosti, že níže uvedené odpovědi jsou pouze uvedením skutečností 

zřejmých ze zadávacích podmínek, nejedná se o žádné dodatečné úpravy zadávacích podmínek a 

zadavatel tak nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

Tento dokument je zároveň od 30. 6. 2014 do konce lhůty pro podání nabídek zveřejněn na úřední 

desce obce Branišov. 

Datum otevírání obálek se nemění - platí 2. 7. 2014 10:00 hodin, tedy ihned po podání nabídek. Místo 

pro podání a pro otevírání obálek rovněž zůstává (GARANTA CZ a.s.). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přesné znění požadavku (žádost ze dne 27. 6. 2014) 

„Vzhledem k rozsahu deklarovaných prací v části hromosvod a uzemnění postrádáme v zadávací 

dokumentaci projekt a podrobný výkaz výměr hromosvodu, který je nutný k ocenění těchto prací. Dle 

našeho názoru se zde jedná o rekonstrukci hromosvodu a tudíž musí být postupováno dle současně 

platné normy ČSN EN 62 305. 

Předem děkuji za informaci.“  

 

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám  

(odpovědi na dotaz ze dne 27. 6. 2014) 

Cenová nabídka montáže hromosvodu bude zpracována standardně dle platné normy ČSN EN 62305, 

veškeré podklady pro zpracování a pro získání materiálové výměry a montáže jsou v zadávací 

dokumentaci: výkresová dokumentace stavební část, zejména  výkr.č.8/půdorys střechy nad 

hostincem a č.v.10 půdorys střechy nad budovou OU a pohledy. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedená odpověď je pouze uvedením skutečností zřejmých ze 

zadávacích podmínek, nejedná se o žádné dodatečné úpravy zadávacích podmínek a zadavatel tak 

nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek (platí 2. 7. 2014 10:00 hodin). 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

zástupce zadavatele na základě  

příkazní smlouvy a plné moci 


