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DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď na dotaz zájemce č. 10

Zadavatel:
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
IČ: 00239500
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, starostou města
V Rychnově nad Kněžnou dne 3. 10. 2014
Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Zateplení objektu poliklinika
poliklinika Okružní II“
II“ zadané v otevřeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o
zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 492312, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz:
1. Zadavatel v odpovědích na dotazy č. 6+7+8 píše, že harmonogram je plně v kompetenci zhotovitele
a musí být v souladu se zadávacími podmínkami. Postup výstavby musí být technicky správný a
v souladu s SOD a stavebním povolením.
Současně je ve výkazu výměr následující položka s dobou pronájmu lešení 5 měsíců:
103

K

Příplatek k lešení řadovému trubkovému
941111222 lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za
první a ZKD den použití

m2

631 323,000

0,00 CS ÚRS 2013 01

Jelikož postup výstavby a harmonogram je v kompetenci uchazeče, žádáme o úpravu zmíněné
položky výkazu výměr tak, aby si mohl zvolit výši příplatku (dobu pronájmu) lešení podle svého
individuálního návrhu a postupu.
Odpověď:
V souladu se souhrnnou odpovědí z 2. 10. 2014, kde bylo stanoveno, že harmonogram výstavby je
v kompetenci zhotovitele sdělujeme, že výše příplatku bude stanovena na každém individuálním stanovení
návrhu postupu výstavby. Položka tedy nebude upravována
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Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele
https://zakazky.mesto--nymburk.cz/.
https://zakazky.mesto
nymburk.cz/.
Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky
uchazeče.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 10. 2014 v 10:00 hodin.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.
S pozdravem

.............................................
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.

