
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM 

 

„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU 

ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8” 

 

DODATEČNÁ INFORMACE č. 11 

 

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 

zakázka s názvem: „PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP 

BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 ”  

 

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené 

zakázce. 

 

Dotaz č. 1 

 

Dobrý den, 

 

K výše uvedené veřejné zakázce máme následující dotazy: 

 

1) V návaznosti na zveřejněné dodatečné informace č. 4 bychom se chtěli zeptat, zda zadavatel 

požaduje k prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst. 1 písm. a) - seznamu 

min. 3 významných dodávek obdobného charakteru výhradně dodávky realizované na stavbách 

občanského vybavení? Ze ZD a ani z dodatečných informací tento požadavek jednoznačně 

nevyplývá, proto bychom si rádi tento požadavek jednoznačně ujasnily.  

Musí být významné dodávky realizovány výhradně na stavbách občanského vybavení? 

 

2) Dle zadávací dokumentace v článku 9.2 Členění nabídky je pod písmenem j) požadavek na 

doložení vyplněného slepého rozpočtu a také je tento požadavek pod písmenem k). Máme tedy do 

nabídky doložit vyplněný slepý rozpočet dvakrát? Nebo bude dostačující doložit vyplněný slepý 

rozpočet pouze jednou? V případě, že by se dokládal vyplněný slepý rozpočet pouze jednou, do 

které části nabídky má být vložen? 

 

 

Předem děkujeme za Vaši odpověď 

 

S pozdravem 

 

 

Odpověď: 

 

ad 1) I s ohledem na dodatečnou informaci č. 4 a na povahu předmětu zakázky, jak je specifikována v 

zadávací dokumentaci, tedy výhradně stavby občanské vybavenosti. 

 

ad 2) ano, slepý rozpočet bude ve své podstatě předložen 2x, jednou dle písm. j) a dále pak dle písm. 

k) jako příloha smlouvy. 

  

 

 
Dotaz č. 2 



 

Jen bych se chtěla ještě zeptat, zda i k žádosti o dodatečné informace, kterou zašleme poštou, 

musí být doložen originál plné moci, nebo v tomto případě postačí pouze prostá kopie? 
 

Odpověď: 

 

K žádosti o dodatečnou informaci není nutné předkládat plnou moc, zadavatel poskytuje dodatečné 

informace v souladu s § 49 odst. 3, příp. § 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. 

 
V Praze dne 11.9.2015 

 

########## 
 


