
Dodatečná informace č. 1 veřejné zakázky

Název zakázky:

„Rekonstrukce kotelny – Kino Luna – Špičák č.p. 134 – Český Krumlov“ 

1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli.

Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb.:
Město Český Krumlov
Se sídlem: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
IČ: 00245836 
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.:  
Osigeno s.r.o, 
Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk
IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746
Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc - jednatel

           (dále jen administrátor)

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Stručný popis veřejné zakázky:

 Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstukce plynové kotelny v objektu Kina Luna v
Českém Krumlově. Dodávky a stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací
zpracovanou p. Marií Vaněčkovou z ledna 2014, jež je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

 Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

     CPV  45310000-3 – Elektroinstalační práce

CPV  45331000-6 - Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

CPV  65210000-8 – Rozvod plynu

CPV  45000000-7 – Stavební práce



3. Dodatečná informace veřejné zakázky.

Veřejný zadavatel zveřejňuje  v souladu s ust. § 49 zákona č.137/2006 Sb. V platném znění
(dále jen „zákon“) dodatečnou informaci k předmětné veřejné zakázce. 

Objekt  celkového  rozpočtu  č.8  -  Výměna  plynového  potrubí,  který  se  odkazuje  na
samostatný rozpočet bude vypuštěn z celkového součtu a souhrnu veřejné zakázky. Zadavatel žádá
uchazeče, aby tuto položku nezahrnovali do nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky. 

Odůvodnění: 

Výkaz výměr k těmto pracím není vůbec zpracován. Majitel hlavního řadu společnost E.ON
a.s. požadovala provádět přepojení výhradně vlastními kapacitami. 

Dle sdělení zástupců společnosti E.ON a.s. budou přepojení na STL až do navrhované HUP
(hlavní uzávěr plynu) provedeny na náklady společnosti E.ON a.s., tj. tato část z investiční akce
nebude Zadavatelem realizována. 

Vzhledem k výše uvedeným úpravám Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 40 odst. 3 Zákona
o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek následovně:  

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.7.2014 v 11.00 hod.

Doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 22.7.2014 v 11.05 hod. 

Zpracovala:
Ing. Lucie Vykrutová, Osigeno s.r.o. 

 
V Českém Krumlově dne 8.7.2014

                           ...................................................
                         

                   Mgr. Dalibor Carda
starosta města Český Krumlov
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