VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE §§ 98 A 99 ZZVZ – 2
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Smíšená stezka a chodníky – Etapa II.
Část č. 1 veřejné zakázky – chodníky a nástupiště – je realizována v rámci projektu, který je předložen
k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti
dopravy nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů – program „Bezpečnost“.
Část č.2 veřejné zakázky – smíšená stezka – bude realizován buď v rámci vlastní investice zadavatele
či v rámci projektu, který bude předložen k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na výstavbu nebo
opravu cyklistických
stezek ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů – program „Cyklostezky“.
Stavební práce jsou zadávaný jako celek, nejedná se o samostatná dílčí plnění, pouze výstupem ZŘ
budou pro přehlednost 2 samostatné Smlouvy o dílo. Zadavatel si dále vyhrazuje právo, v kontextu
s výsledky dotačního programu apod. rozhodnout o případné nerealizaci jedné či druhé části této
veřejné zakázky či některé její dílčí části.
Zadavatel:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce a osoba oprávněná jednat:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Obec Lomnice
Lomnice č.p. 42, 793 02 Lomnice
00296198
CZ00296198
Anna Šomodíková, starostka obce
Anna Šomodíková, starostka obce

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296198 - zde naleznete pro toto ZŘ
odkaz na použitý profil https://www.ezak.e-tenders.cz/ k elektronickému vložení žádosti a
nabídky.
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ na základě uzavřené
objednávky/smlouvy a plné moci jiná osoba:
Smluvní zastoupení zadavatele:
Název:
Sídlo zastupujícího zadavatele:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

BON TENDR s.r.o.
28. října 68/165, 709 00 Ostrava
04683374
neplátce DPH
Ing. Radek Starý
stary@bontendr.cz
+ 420 606 795 575

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 64771
Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení ZD:
Znění dotazu:
Žádost o dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Smíšená stezka a chodníky –
Etapa II“

2.1.
Po prostudování obdrženého vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsem zjistil, že byla doložena projektová
dokumentace pouze k objektu SO 402 Veřejné osvětlení – přechody. PD k SO 401 Veřejné osvětlení
doložena nebyla. Prosím o doložení chybějící dokumentace – viz níže.
SO 401

Odpověď zadavatele:
Ad dotaz 2.1
Zadavatel poskytuje uchazečům v příloze požadovanou výkresovou dokumentaci a technické zprávy.
Pokud se v textu TZ objevuje jakékoliv označení výrobků, pak jde pouze o orientační typové řešení
s možností použití jiných technicky a parametrově obdobných plnění.
V Ostravě dne 05.09.2019

Ing. Bc.
Radek
Starý
Jménem zadavatele:

Digitálně
podepsal Ing. Bc.
Radek Starý
Datum:
2019.09.05
13:52:55 +02'00'

Ing. Radek Starý
zastupující zadavatel

