
Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice
registrační číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15223

Doplňující informace k     zadávací dokumentaci č.2
ze dne 21.5.2014

V návaznosti  na  zveřejněnou zadávací  dokumentaci  k veřejné zakázce:  „Kanalizace  a  ČOV v obci  Pustá
Kamenice“ zadavatel eviduje následující doplňující dotazy:

1. Dotaz uchazeče ze dne 20.5.2014: 
Část projektové dokumentace, zveřejněná na profilu zadavatele, s označením „Přílohy ZD část 6, Příloha č. 6
– Prováděcí PD, D – Dokumentace objektů, D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení, D.2.4
ČS  –  technologická  el.  ČS,  dálkový  přenos  dat“,  neobsahuje  výkresy.  Bylo  by  prosím  možno tuto  část
projektové dokumentace doplnit?

Odpověď zadavatele: 
Na základě vznešeného dotazu byla doplněna část projektové dokumentace D.2.4. ČS – technologická el.
ČS, dálkový přenos dat.  Doplněné podklady jsou přílohou č.1 této doplňující informace a budou uveřejněny
stejným způsobem jako tato doplňující informace.

2. Dotaz uchazeče ze dne 21.5.2014: 
Rekapitulace objektů a výkaz výměr stavby obsahuje objekt s označením D.5 – rozpočtová rezerva, Položka
05200200,  Rezerva  10  %  ze  způsobilých  nákladů,  (mj)  Kč,  (množství  celkem)  1  (doloženo  v příloze).
Potřebujeme přesně specifikovat, které objekty, popřípadě položky máme započítat do způsobilých nákladů
a následně stanovit rezervu ve výši 10%.

Odpověď zadavatele: 
Rozpočtová rezerva bude 10 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny uchazeče), tak jak je uvedeno v zadávací
dokumentaci čl. IX odst.2 a návrhu smlouvy o dílo čl.V odst.2. (příloha č.5 zadávací dokumentace).

Doplňující informace k zadávací dokumentaci č.2 včetně všech příloh bude odeslána všem dodavatelům,
kteří  si požádali o poskytnutí  zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta,
a současně bude uveřejněna na profilu zadavatele ( http://www.stavebnionline.cz/profil/pustakamenice ) a
webových stránkách obce Pustá Kamenice ( www.pustakamenice.cz  ).

Přílohy doplňující informace k     zadávací dokumentaci č.2:

Příloha č.1 - D.2.4. ČS – technologická el. ČS, dálkový přenos dat

V Pusté Kamenici  dne 21.5.2014
č.j.: 

Miroslav Myška
starosta obce
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