
 

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PELECHOVSKÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ 

 
Identifikace zadavatele: 

Zadavatel:    Město Železný Brod 
Sídlo:     náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
IČ:     00262633 
DIČ:     CZ 00262633 
Jednající:    André Jakubička – starosta města 
 
 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Město Železný Brod, tímto poskytuje dodatečnou 
informaci, spočívající v zodpovězení dotazu jednoho z uchazečů a upřesnění položek v soupisu 
prací. 

Dotaz č.1: 

Prosím o vysvětlení dodatečných informací, které se týkají části XI.2. Zadávací dokumentace. Kdy je 

nově uvedena informace upřesňující podíl subdodávek, která říká, že max. objem subdodávek je 30% 

z objemu stavebních nákladů akce. Je možné využít tedy 30% na objem rekonstrukce? A pro objekt 

zateplení platí max. 15% limit pro subdodávky? Platí pro každý objekt jiný podíl subdodávek? Pokud 

bude pro každý objekt platit jiný maximální podíl subdodávek, bude se tento podíl počítat ze součtu 

obou objektů nebo základem pro výpočet bude každý objekt samostatně? 

Odpověď na dotaz č.1: 

Zadávací řízení je koncipováno jako jeden celek. Oba objekty mohou být soutěženy pouze 
společně. Z tohoto důvodu je na celý projekt pohlíženo jako na projekt zaměřený na zlepšení 
tepelně technických vlastností obálek budov, u nějž poskytovatel dotace podmiňuje poskytnutí 
podpory omezením míry subdodávek na maximálně 15%.   

 

Další informace: 

Zadavatel dále uchazeče upozorňuje, že byly upřesněny položky v soupisu prací. 
Konkrétně se jedná o následující položky: 
 

1)  objekt  A – SO-S2  Pavilon školního stravování, kotelny a technického zabezpečení 

 - položky č. 49, 51, 53, 55, 58 oceňuje se pouze montáž izolantu lepením 

2) objekt B - SO – MVD2 Pavilon školní družiny 

 - položka č. 26 oceňuje se pouze montáž izolantu lepením 

Takto upravený soupis prací jsou uchazeči povinni použít při zpracování 
nabídky.  



Přílohy dodatečných informací:  

1) Soupis prací 
 

Tuto informaci zadavatel poskytuje všem uchazečům a zveřejňuje na profilu zadavatele. 

 

V Praze dne 26. 4. 2013 
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