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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ 
 
 

Veřejná zakázka : 

 „TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA“ 

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických:   

jméno: Mgr. Josef Haas, tajemník úřadu  
tel.: 483 333 921 
e-mail: j.haas@zelbrod.cz   

 

2. Dodatečné informace - odpovědi na dotazy: 

1) Zadavatel požaduje doložit oceněný výkaz výměr. V zadávací dokumentaci se některé 

výkazy dublují : 

a. „A 310 Přeložky kanalizace“ a „A 310“ jsou zcela totožné 

b. „A 450 PVSEK“ a „A 450 výkaz výměr_opravený“ jsou zcela totožné 

c. „A 500 Přeložka plyn“ a „A 500“ jsou zcela totožné 

d. „A 800 Výkaz výměr“ a „A 800 ZELEN Výkaz výměr“ jsou zcela totožné 

Ad 1) Zřejmě technickým nedopatřením zůstaly jako součást dokumentace soubory ve verzi 

před a po přejmenování. Pro ocenění a podání nabídky použijte soubory : 

a. „A 310 Přeložky kanalizace“ 

b. „A 450 PVSEK“ 

c. „A 500 Přeložka plyn“ 

d. „A 800 ZELEN Výkaz výměr“. 
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2) V dodané zadávací dokumentaci se kromě výkazů výměr pro objekt A a objekt B nachází 

soubor „VZ 48-2013 D Terminal ZB ZD Priloha c.2A Kontrolni rozpocet (2)“, který 

podle zběžného zhlédnutí obsahuje všechny položky z obou objektů. Do nabídky má 

uchazeč přiložit pouze tento „Kontrolní rozpočet“ nebo mají být vyplněny jednotlivé 

výkazy výměr obou objektů? Nebo má být v nabídce přiložen jak Kontrolní rozpočet, tak 

oceněné jednotlivé výkazy výměr obou objektů? 

Ad 2) Do nabídky uchazeč přiloží jak oceněné výkazy výměr, ve kterých současně s cenou 

uchazeč potvrzuje, že se seznámil s obsahem jednotlivých položek, tak Kontrolní 

rozpočet, který je přehledný pro srovnání nabídek. Doporučujeme uchazečům jako první 

vyplnit kontrolní rozpočet, který obsahuje vzorce na součty položek, a následně pak 

podrobný výkaz výměr, který součtové vzorce neobsahuje. Jak je však uvedeno 

v zadávací dokumentaci, při rozdílném uvedení cena je závazné ocenění podrobných 

výkazů výměr právě z důvodu, že tento výkaz je současně potvrzením o seznámení se 

s položkami podrobně. 

 Kontrolní rozpočet doloží uchazeč současně v digitální podobě ve formátu Excelu (.xls 

nebo .xlsx), není nutno převádět do formátu .pdf. 

 

 

 


