Změna zadávací dokumentace č.2
na zakázku malé hodnoty na stavební práce
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „ZZVZ“)
Název zakázky: Oprava budovy Obecního úřadu Hojkov č.p. 64
Jedná se o veřejného zadavatele.
Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH.
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
E-mail:

Obec Hojkov
Hojkov 64, 588 05
00373699
Martinem Novákem, starostou
ouhojkov@tiscali.cz

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
Společnost:
TAILORA s.r.o.
IČ:
06044794
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo:
Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce:
Ing. Marie Rubišarová Medová
E-mail:
dotace@tailora.cz

Zadavatel tímto uveřejňuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám, resp.
odpovědi na dotaz a změnu zadávací dokumentace:
Dotaz: Obracím se na Vás s dotazem ohledně výše uvedené zakázky. V poslaných
podkladech je součástí projektové dokumentace ve složce E. rozpočet, výkaz výměr
– výkaz výměr (zadání).
Dále jsou v přílohách další dva výkazy výměr s názvem „způsobilé“ a „nezpůsobilé“
náklady.
Chci se jen ujistit, že když vyplníme Výkaz výměr (zadání), který je přílohou projektu,
tak uděláme správně.
Děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď: Při přípravě zakázky došlo ke změnám v rozpočtu a omylem zůstal
přiložen i původní výkaz výměr označený „Hojkov – Stavební úpravy obecního domu
č.p.64 [zadání] – tento neoceňujte.
Oceňte dva výkazy výměr s názvem „Hojkov – Stavební úpravy obecního domu
č.p.64 – Nezpůsobilé náklady [zadání]“ a „Hojkov – Stavební úpravy obecního
domu č.p.64 – Způsobilé náklady [zadání]“, které byly přímo v hlavní složce.
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Pro jistotu zveřejňujeme správnou verzi Přílohy č.3 ZD Projektová dokumentace a
soupisy prací.
Vzhledem k úpravě dochází k prodloužení termínu pro podání nabídek a mění se
bod č. 9 zadávací dokumentace, a to takto:
9.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA

9.1. Podání nabídek a otevírání obálek
Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu organizátora veřejné
zakázky: TAILORA s.r.o., Vrchlického 12, 586 01 JIHLAVA ve lhůtě pro podání
nabídky, tj. nejpozději do 9. 4. 2020 do 16:00 hodin. Osobní doručení po - pá od
08:00 do 12:00 hodin, po telefonické domluvě na tel: 725 496 555.
Nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá
a zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za
pozdní podání nabídek.

V Jihlavě dne 26.3.2020

za zadavatele na základě plné moci
TAILORA s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou
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