Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 25 a
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“),
a se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce Operačního programu životní prostředí, s názvem

„Revitalizace zeleně v Hýskově“
v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí,
výzva č. 27
Zadavatel
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:

Obec Hýskov
Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
Ivanou Týlovou, starostkou
00233307

Osoba zastupující zadavatele (kontaktní adresa)
Obchodní firma:
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Sídlo:
Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:
25597001
DIČ:
CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Zikmundová
Telefon, fax:
+ 420 731 166 078, + 420 515 917 660
E-mail:
zikmundova@grantikacs.com
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Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na služby zadavatel v souladu s ustanovením § 49
ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.
Dne 26. 3. 2013 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce
elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího
znění:
Dotaz č. 1:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Ornice bude zajištěna obcí, uložení materiálu z hald mělo být použito na zasypání při navazujících
akcích v obci, tedy do 4km vzdálenosti. Prosím o dodržení položek. Vzhledem k tomu, že od
zpracování PD se časová souslednost navazujících projektů změnila, trváme na zahrnutí ceny za
skládkovné.

Dotaz č. 2
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K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:
Vazba v koruně se týká stromu č. 8 dle inventarizace, která je v projektu obsažena. Jedná se o vazbu
dynamickou (např. typu Cobra), dimenze na základě seznámení se na místě, dimenzi musí určit
arborista.

V Brně dne 29. 3. 2013

Mgr. Jana Zikmundová
GRANTIKA České spořitelny, a.s.
v zastoupení zadavatele
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