Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám
Určeno všem dodavatelům a uchazečům, kteří byli vyzváni nebo si vyzvedli
zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky
1.1. Název veřejné zakázky

SPŠ potravinářství a služeb Pardubice rekonstrukce biologické laboratoře

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb
Pardubice
náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice
48161161
Stavební práce
Veřejná zakázka malého rozsahu
Podlimitní

1.3. Druh veřejné zakázky
1.4. Forma zadávacího řízení
1.5. Limit veřejné zakázky

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku nebo i bez předchozí žádosti poskytuje
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem uchazečům a dodavatelům, kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.
Dotaz 1
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o památkově chráněný objekt, měl by být součástí
zadání stavebně historický průzkum a závazné stanovisko NPÚ, včetně příslušného oddělení
památkové péče magistrátu města. Z předané ZD není úplně zřejmé řešení teracových
podlah. Dále prosím o informaci, zda-li stavební práce budou probíhat za provozu a zda-li
máme do nabídek zohlednit vyklizení stávajících prostor, případně zda-li tyto budou
vyklizeny, tak aby se dali práce zahájit obratem. Dále prosím o informaci, zda-li bude na
realizaci, případně na záruku požadována bankovní záruka.
Dodatečná informace 1
- stanovisko NPÚ a památkové péče magistrátu města Pardubic – postup projekčních prací,
vč. rozsahu přípravných prací (stavebně historický průzkum) byl se zástupci obou úřadů
projednán a zapracován do projektové dokumentace. Souhlasné závazné stanovisko bude
vydané 25. 5. 2016 (dle telefonické informace p. Trojana – památková péče). Stanovisko
bude poskytnuto vybranému dodavateli.
- řešení teracových podlah – jak je uvedeno v PD, je nutná restaurátorská oprava teracových
podlah dle restaurátorského posudku. Procentuální plocha je uvedena v PD a rozpočtu. Výše
popsaný postup byl doporučen zástupci památkové péče.
- práce za provozu – stavební práce budou prováděny za prázdninového provozu školy
- vyklizení stávajících prostor – V PD je s demontáží a vyklizením stávajících prostor
počítáno. Je nutné s nimi počítat i do nabídkové ceny.
- bankovní záruka – bankovní záruka nebude v souladu s návrhem smlouvy požadována
Uchazeči tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části
zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.
V Pardubicích 23. 5. 2016
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