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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  k podlimitní veřejné zakázce s názvem: 

 Veřejné prostranství Dobratice 
 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Název zadavatele:   Obec Dobratice 

Zadavatel ve smyslu ZZVZ:  územní samosprávný celek – § 4 odst. 1 písm. d) 

Sídlo zadavatele:   Dobratice 49, Dobratice 739 51 

IČ:     00577057 

Osoba oprávněná jednat:  RNDr. Alena Kacířová, starostka obce 

 

Zástupce zadavatele:  D.P.R. Management s.r.o. 

Kontaktní osoba:   Renáta Klodová 

IČ:     286 12 779 

e-mail:    klodova@dprm.cz   

telefon:    + 420  774 484 201 

 

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se 

k výše uvedené veřejné zakázce (identifikátor zakázky na profilu zadavatele P17V00003297). 

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00577057 

 

Zadavatel obdržel dne 25. 5. 2017 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění 

(uvedeno v přesném znění): 

„Prosím o objasnění duplicitních položek: 

CN D10_jezírko_výkaz- úprava 17.5.2017 

CN D10_jezírko_výkaz-slepý   

a 

Dobratice -VP-slepý  

Dobratice – VP – úprava 05-2017 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem: 

Uchazeč vyplní výkazy výměr označené úprava CN D10_ jezírko_ výkaz – úprava 17.5.2017 a Dobratice 

– úprava 05-2017.   
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Zadavatel obdržel dne 1.6. 2017 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění 

(uvedeno v přesném znění): 

 

sklolaminátové figurky se už nevyrábějí – navrhněte alternativu 
prosím o specifikaci pítka – foto, výrobce 

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem: 

Zadavatel netrvá na dodávce herního prvku – šachové figurky ve sklolaminátovém provedení, pouze 

trvá na min. výšce 25 cm a max. výšce 60 cm.  

Zadavatel netrvá na dodávce položky č. 48 rozpočtu – VP – úprava 05-2017, uchazeč tuto položku ocení 

0. 

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem: 

Zadavatel přikládá přílohou č.1 upravené obchodní podmínky pro část č.3 – platební podmínky. 

 

Zadavatel nově stanoví lhůtu pro podání nabídek, a to do 16,00 hod. dne 12.06. 2017.  

S ohledem na uvedenou skutečnost zní článek 6, odstavec zadávací dokumentace takto: 

 

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.06. 2017 v 16,00 hod.“ 

„Otevírání obálek s nabídkami dne 12.06. 2017 od 16,15 hod na adrese zadavatele“ 

 
 
 
Příloha č.1  – upravené obchodní podmínky část 3 
 
 
V Dobraticích dne 01.06.2017 

 

Za zadavatele – Obec Dobratice 

 

 

 

 

Renáta Klodová za D.P.R. Management s.r.o. 

na základě plné moci zadavatele 
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