Obec Mírov

Splašková kanalizace obce Mírov

Veřejná zakázka na stavební práce
financovaná ze zdrojů EU
zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Splašková kanalizace obce Mírov
ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Zadavatel :
Obec Mírov
Mírov 47
789 53 Mírov
IČ: 00635995

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:
IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk

Zadavatel poskytuje dodatečné informace v souladu s § 49 zákona na základě požadavku
dodavatelů, kterému poskytl zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Dodatečné
informace č.1 byly 3.12.2013 odeslány e-mailem v elektronické podobě všem
dodavatelům, kterým zadavatel poskytl zadávací dokumentaci (resp. kterým poskytl
odkaz na její stažení), a zveřejněny na profilu zadavatele.
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Požadavek dodavatele:
V rámci VZ: „Splašková kanalizace obce Mírov“ vznášíme dotaz:
V rámci obdržených výkazů výměr jsou tyto objekty SO 04 – přípojka NN pro ČS,
PSO 1.1 – ČS – strojně-technologická část, PSO 1.2 – ČS – elektro-technologická
část.
U všech těchto objektů je množství 1 soubor s tím že je odkaz na samostatný
rozpočet. Ten ale není součástí Vámi zaslané PD.
Prosíme tedy o nějaké info ohledně rozpočtů, případně tedy doplnění.

Odpověď zadavatele:
V příloze zasíláme soupisy prací a dodávek s výkazem výměr pro objekty SO 04 – přípojka
NN pro ČS, PSO 1.1 – ČS – Strojně-technologická část, PSO 1.2 – ČS – Elektro-technologická
část, které prosím doplňte do již obdržených soupisů a použijte ke zpracování nabídkového
rozpočtu. Za nedostatek, který vznikl tím, že předmětné výkazy byly zpracovány odděleně
specializovanými projektanty, se omlouváme.

Přílohy:

Soupisy prací a dodávek s výkazem pro objekty SO 04 – přípojka NN pro ČS,
PSO 1.1 – ČS – Strojně-technologická část a PSO 1.2 – ČS – Elektrotechnologická část

Za zadavatele:

Lubomír P e j c h a l
Starosta obce Mírov
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