
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zá-

kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

"Stavební úpravy 2. NP Diakonie ČCE – středisko Sobotín"

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉM ZADAVATELI

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou
IČ: 42766214
Zastoupené: Lenka Bachová, ředitelka organizace
(dále jen „zadavatel“)

 

Zastoupení podle § 43 Zákona
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614
Zapsán v OR KS v Ostravě  oddíl C, vložka 69943
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc – jednatel
(dále jen „administrátor“)

Kontaktní osoby ve věcech:

technických: 

 Lenka Bachová, ředitelka organizace, e-mail: bachova@diakoniecce-sobotin.cz, tel: 731 624 204

administrativních: 

 Ing. Eva Surmová, odborný konzultant veřejných zakázek, e-mail: surmova@osigeno.cz, tel: 724 479
893.       

mailto:surmova@osigeno.cz


2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zadávacího řízení  je provedení díla,  kterým se rozumí úplné a bezvadné provedení
všech  stavebních  a  montážních  prací,  vč.  příslušné  inženýrské  činnosti,  stejně  jako  všech
souvisejících prací a činností, za účelem provedení stavebních úprav 2. NP Diakonie ČCE – středisko
Sobotín. 

Účelem stavebních úprav bude doplnění stávajících pokojů klientů o samostatné hygienické buňky,
které budou vždy příslušné k danému pokoji.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 a č. 4 Zadávací dokumentace.

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel zveřejňuje  v souladu s ust. § 98 Zákona vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné
zakázce. 

Původní znění dotazu a odpověď:

Dotaz č. 1: 

Dobrý  den,  prosím  o  doplnění,  vysvětlení:  Podle  doložené  dokumentace  chybí  zakreslení  vypínačů  a
zásuvek. 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel  oznamuje,  že  zakreslení  vypínačů  a  zásuvek  bude  předloženo vítěznému  zhotoviteli  při
protokolárním předání staveniště. Účastníci do nabídky ocení položky dle předloženého výkazu výměr, který
je součástí přílohy č. 1.2 zadávací dokumentace. 

Ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zůstávají v původním znění.

4 DALŠÍ INFORMACE

Výše uvedené informace jsou pouze upřesňující  a nejedná se o změnu zadávacích podmínek.  Zadavatel
rozhodl, že povaha doplnění nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V Petrově nad Desnou dne 16.6.2021

                                                         …........................................................

                                            Lenka Bachová             
                                        ředitelka
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