AP INVESTING, s.r.o.
Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel .: Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069

ZADAVATEL:
Obec Olšany
Olšany 66, 383 01 Olšany
Statutární zástupce: Dana Křížová – starostka obce
IČ: 00368067
VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:
AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121
všem zájemcům
Vyřizuje: Zuzana Kovářová
tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551
e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
V Brně dne: 11. 6. 2014
Veřejná zakázka: „Olšany - kanalizace“
Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. I
Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Olšany - kanalizace“, vyhlášené
ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2014 pod značkou VZ 377041 v souladu ustanovením § 49 odst. 2
zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1/I:

V kvalifikační dokumentaci je uveden požadavek, v osvědčeních musí být alespoň jedenkrát obsaženy
následující části: kanalizace gravitační, výtlačná, odbočky pro přípojky, odlehčovací komora a
čerpací stanic. Rozumíme dobře, že uvedené požadavky můžeme předložit pomocí všech tří
referenčních staveb, a že uvedený požadavek, nemusí být obsažen na jedné jediné stavbě?
Odpověď č. 1/I:
Zveřejněné oznámení i kvalifikační dokumentace jasně stanoví, že požadavky - kanalizace gravitační,
výtlačná, odbočky pro přípojky, odlehčovací komora a čerpací stanice musí být alespoň jedenkrát
obsaženy v některém ze tří požadovaných osvědčení objednatelů spočívajících ve výstavbě jednotné či
splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v délce min. 2 900 m ve finančním objemu min. 19 mil. Kč bez
DPH /stavba. Zájemce může jednotlivé požadavky tedy prokázat pomocí kterékoliv ze tří referenčních staveb a
nemusí být obsaženy na jedné jediné stavbě.
Dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele.
S pozdravem
...........................................................................
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti
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