
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

DODATEK Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Název veřejné zakázky:  

PŘÍSTAVBA 4 UČEBEN V ZŠ A MŠ BĚLOTÍN 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Obec Bělotín  
Adresa zadavatele 753 64 Bělotín 151 
IČ zadavatele 00301019 
Právní forma Obec nebo m.část hl.m. 
Oprávněná osoba zadavatele Mgr. Eduard Kavala  
URL zadavatele http://www.belotin.cz 

Zastoupen na základě mandátní smlouvy 

Zmocněnec Hranická rozvojová s.r.o.  
Korespondenční adresa zmocněnce Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 
IČ zmocněnce 29452511 
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Tomášová 
Elektronická adresa m.tomasova@regionhranicko.cz  
Telefonní kontakt + 420 581 626 202, +420 739 430 576 

 
 

 DODATEČNÉ  INFORMACE  
 

 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku  
„ Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Bělotín“  

 
 

1. Ve výkazu výměr, v oddíle 096 – Bourání konstrukcí, mají dle mého názoru položky č. 

1 a 2 prohozená množství. Je tato myšlenka správná a jak máme ocenit?  
 

− Ano, máte pravdu, došlo k záměně - prohození množství u pol.1 a 2 (v oddíle 
096) 

 

  chyba oprava  

Pol. 1 035978111R00 Odvoz suti na skládku do 1 km 304 30,4 t 

Pol. 2 035978121R00 Odvoz suti na skládku zkd 1 km 30,4 304 t 

 
2. Technický popis navržené regulace 

 
− Stávající vytápění je provedeno tak, že každá učebna, kabinet, mimo chodby, 

které mají na radiátorech osazeny termohlavice, je samostatný topný okruh 



ovládaný pomocí servopohonu regulačního ventilu na základě nastavení čidla 
v dané místnosti a nastavení teploty na regulátoru. 

 
V zadávací dokumentaci je upraven bod 6 Požadavky na prokázání kvalifikace, kde 
nebyl uveřejněn požadavek na prokázání základních kvalifikačních předpokladů. 
 
Uchazeč prokáže základní kvalifikační předpoklady podle §53 odst. 1 
K prokázání kvalifikace může použít přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Uchazeč může 
doložit prokázání kvalifikace: 
- výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)] – prostá kopie.,  

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)] – 
prostá kopie., 

- potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)] – prostá kopie., 

- čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e), g), i) až k)] - doporučujeme použit vzor čestného prohlášení 
ve formátu Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace (tzn. k termínu pro podání nabídek) starší 90 kalendářních dnů.  
 
Platí bod 6.6 Zadávací dokumentace 

6.6.Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění všech kvalifikačních předpokladů prokazuje 
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 
§ 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 
součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. 
Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazující splnění kvalifikace před 
podpisem smlouvy o dílo bude závazné i pro uchazeče, jež kvalifikaci prokázali již v rámci nabídky 
prostými kopiemi dokladů prokazující splnění kvalifikace. 

 
 
5.4.Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 22.5.2015 do 9.00 hodin. Pokud bude 

nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku 

neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. 

 

12.  Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.5.2015 v 9.00 hodin, v kanceláři Hranické 

rozvojové s.r.o., Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice. 

 
 V Bělotíně, dne 18.5.2015 
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