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Název programu:

OPŽP

Registrační číslo:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004345

Název projektu:

Zateplení budovy obecního úřadu v obci Kozojedy

Název zakázky:

Zateplení budovy obecního úřadu v obci Kozojedy

Druh zakázky:

Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
Zakázka je realizována dle podmínek OPŽP (www.opzp.cz) jako zakázka malého rozsahu
formou zavřené výzvy.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským
fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Obec Kozojedy

IČ zadavatele:

00235491

DIČ zadavatele:

CZ00235491

Sídlo zadavatele:

9. Května 40, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Statutární zástupce zadavatele: Pavel Piller, starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zbyšek Čelikovský, TNT Consulting s.r.o.
Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz
Výzva ze dne 8. 12. 2017
Na základě dotazu uchazeče se Zadavatel rozhodl upřesnit a doplnit zadávací podmínky
a prodloužit lhůtu pro podání nabídek z 3. 1. 2017 do 16:00 na 10. 1. 2017 do 16:00 hodin.
Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tedy 10. 1. 2017 v
16:00 hodin.
Zároveň zadavatel upravil Výkaz Výměr (příloha č. 2 Výzvy), která je přílohou této DI
č. 1.
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Dotazy
Dotaz č. 1 z 19. 12. 2017
K akci fasáda objektu OÚ Kozojedy jsme se chtěli zeptat :
Není chybně uvedeno množství zátek v materiálové položce VV pod číslem 245 ?
K položce VV 138 bychom potřebovali pro ocenění detaily s rozkreslením požadovaných
profilací včetně kot. V technické zprávě není uvedena sebemenší informace a dle pohledů se
cena rozhodně stanovit nedá.
Odpovědi Zadavatele
K dotazu č.1
V rozpočtu v položce 245 je chybně určena hodna počtu kusů – opravený Výkaz výměr je
přílohou této DI č. 1.
K položce 138 přikládáme detaily pro přesnější nacenění položky – v příloze této DI č. 1.

Datum: 21. 12. 2017

………………………………….
Razítko a podpis
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