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: 25. 7. 2014
Veřejná zakázka: „Olšany - kanalizace“
Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. II N
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 a 4
zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1/II N:

Na základě kontroly mezi obdrženým písemným VV a elektronickým VV je nesoulad:
ve elektron. podobě u SO 01 - jsou položky
108 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet
109 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí

kus 160,00000
4
m
772,40000

v písemné podobě tyto položky ve VV nejsou uvedeny.
Odpověď č. 1/II N:
Součástí SO 01 jsou položky 108 a 109 a uchazeči provedou jejich nacenění. Platí elektronická forma soupisu
prací.
108 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet
kus
160,00000
109 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí
m 4 772,40000
Dotaz č. 2/II N:

Dále v ZD , Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky se v článku 4.3 píše:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 38 599 468,- Kč bez DPH vč. propagace ve výši
100 000,- Kč., kdežto v SO 000 vedlejší a ostatní náklady pol. č.8 Propagace není vyplněna
zadavatelem.

Společnost m á c e r t i f i k o v a n ý s y s t é m ř í z e n í dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001
IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.účtu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Odpověď č. 2/II N:
V zadávací dokumentace je v bodě 4.3. uvedena předpokládaná hodnota veřejné zakázky která činí
38 599 468,- Kč bez DPH vč. propagace ve výši 100 000,- Kč. Jedná se částku předpokládanou a uchazeč
může v SO 000 vedlejší a ostatní náklady pol. č. 8 Propagace nacenit položku dle vlastního uvážení.
V souvislosti s poskytovanými dodatečnými informacemi je nově stanovena lhůta pro odevzdání nabídek do
1. 8. 2014 do 9,00 hod. u organizace pověřené výkonem zadavatelských činností – AP INVESTING, s.r.o.,
Palackého 12, Brno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1. 8. 2014 od 9,00 hod. v sídle organizace
pověřené výkonem zadavatelských činností.
Dodatečné informace včetně změny termínu odevzdání nabídek a otevírání obálek budou zveřejněny na
profilu zadavatele.

S pozdravem
...........................................................................
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti

