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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VI 
 
 
ZADAVATEL: M ěsto Český Krumlov 
Sídlem:  Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, PSČ 381 01 
Zastoupený:  Mgr. Dalibor Carda, starosta 
IČ:   00245836 
  
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Vytvo ření nových p řístupových tras k areálu klášter ů v ČK s možností využití volno časových 
aktivit“  
 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné 
informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
bez předchozí žádosti. 
 
1. Změny ve Výzv ě včetně zadávací dokumentace 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 3. 7. 2012 do 10:00 hod. Ihned po ukončení 
lhůty pro podání nabídek bude zahájeno otevírání obálek. Zadavatel dále uvádí nové znění čl. 5.2 
Výzvy včetně zadávací dokumentace, které nahrazuje původní znění tohoto článku.  
 
Nové zn ění: 
„V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje zadavatel, aby uchazeč v 
nabídce uvedl u subdodavatele jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona a doklad o jeho 
autorizaci v příslušném oboru. Současně je uchazeč povinen uvést, jaká část plnění bude zadána 
třetím osobám. Seznam subdodavatelů (příloha č. 4) bude podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče. 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 požaduje, aby část veřejné zakázky uvedená v čl. 2 
odst. 2.3 bod I. - jmenovitě rekonstrukce lávky přes Vltavu u pivovaru - nebyla plněna 
subdodavatelem.“ 
 
2. Změna v Návrhu smlouvy o dílo 
Zadavatel uvádí nové zn ění čl. 8.2 Přílohy č. 5a „Návrh smlouvy o dílo“, které nahrazuje 
původní zn ění tohoto článku. 
 
„Objednatel požaduje aby část díla uvedená v čl. 3 odst. 3.1. část I. - jmenovitě rekonstrukce lávky 
přes Vltavu u pivovaru - nebyla plněna subdodavatelem.“ 
 
 
Zadavatel poskytuje nová zn ění Výzvy v četně zadávací dokumentace a Návrhu smlouvy o dílo 
jako p řílohy t ěchto dodate čných informací. Dodavatelé jsou povinni zohlednit v e svých 
nabídkách tato nová zn ění a jsou povinni p ředložit ve svých nabídkách nové zn ění Návrhu 
smlouvy o dílo. 
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Dodavatelé, kte ří již podali nabídku, si m ůžou vzít nabídku zp ět osobn ě nebo požádat o zaslání 
zpět, a to emailem na kontaktní osobu Karel Jírovec, e mail: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz. 
Zadavatel výslovn ě doporu čuje vzetí nabídky zp ět, a to z d ůvodu, že se m ěnilo zn ění Návrhu 
smlouvy o dílo.  
 
 
V Brně dne 12. 6. 2012 
 
 
 
 

 
Ing. Martina Ferechová 

WALLET s.r.o. 
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností) 

 

 
 
Přílohy:  
1. Výzva v četně zadávací dokumentace DI VI 
2. Návrh smlouvy o dílo DI VI 
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