Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné
informace
Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou
otevřeného řízení pod názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, která byla
zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 369291, zadavatel na
tyto dotazy odpovídá:
Dotaz č. 3., doručeno dne 16.1.2014, 15:07 hodin
Prosím o zaslání ZPD v e-verzi k adrese naší firmy poštovní službou na dobírku, děkuji. Přihlašujeme
se do veřejné soutěže na dodavatele zakázky uvedené v předmětu tohoto emailu a současně
objednáváme ZPD. Žádáme o zaslání ZPD (ZD + PD) poštovní službou k adrese naší firmy na dobírku,
či o sdělení Vašeho čísla účtu k úhradě zadávacího poplatku převodem, případě o sdělení nejlepšího
možného termínu osobního vyzvednutí. Očekáváme prosím Vaši zprávu a těšíme se na spolupráci
s Vámi.

Odpověď na dotaz č. 3., odesláno dne 20.1.2014, 8.59 hodin
Projektová dokumentace je na základě písemné žádosti k dispozici v sídle zadavatele.
Projektová dokumentace bude poskytována výhradně osobním odběrem, a to za úplatu
(Článek 2.9. zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentaci, tj. včetně projektové dokumentace, lze stáhnout na adrese profilu
zadavatele: http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html. Projektovou dokumentaci lze stáhnout
jako celek nebo po jednotlivých částech na uvedené adrese a to v části nazvané Dokumenty
veřejné zakázky.
Zadavatel neposílá zadávací dokumentaci na dobírku ani poštou po přechozím zaslání peněz.
Upozorňujeme, že poplatek za získání zadávací dokumentace činí 9.500,- Kč. Jedná se o
konečnou částku. Obec Vinařice není plátcem DPH.
Zadávací dokumentaci je možné si osobě odebrat v sídle zadavatele v úředních hodinách.
Obec Vinařice – úřední hodiny:
Pondělí
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Úterý
6.00 – 14.00
Středa
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Čtvrtek
6.00 – 14.00
Upozorňujeme, že sdělení obsažené v dotazu: „Přihlašujeme se do veřejné soutěže na dodavatele
zakázky uvedené v předmětu tohoto emailu …“, není postačující pro účast v zadávacím řízení. Je
třeba splnit požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a
zadávacími podmínkami.
Dotaz č. 4., doručeno dne 17.1.2014, 7:42 hodin
Dobrý den, Přihlašujeme se do soutěže „Odkanalizování obce Vinařice“ a zároveň objednáváme
zadávací dokumentaci. S pozdravem
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Odpověď na dotaz č. 4., odesláno dne 20.1.2014, 8.55 hodin.
Projektová dokumentace je na základě písemné žádosti k dispozici v sídle zadavatele.
Projektová dokumentace bude poskytována výhradně osobním odběrem, a to za úplatu
(Článek 2.9. zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentaci, tj. včetně projektové dokumentace, lze stáhnout na adrese profilu
zadavatele: http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html. Projektovou dokumentaci lze stáhnout
jako celek nebo po jednotlivých částech na uvedené adrese a to v části nazvané Dokumenty
veřejné zakázky.
Zadavatel neposílá zadávací dokumentaci na dobírku ani poštou po přechozím zaslání peněz.
Upozorňujeme, že poplatek za získání zadávací dokumentace činí 9.500,- Kč. Jedná se o
konečnou částku. Obec Vinařice není plátcem DPH.
Zadávací dokumentaci je možné si osobě odebrat v sídle zadavatele v úředních hodinách.
Obec Vinařice – úřední hodiny:
Pondělí
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Úterý
6.00 – 14.00
Středa
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Čtvrtek
6.00 – 14.00
Upozorňujeme, že sdělení obsažené v dotazu: „Přihlašujeme se do soutěže „Odkanalizování obce
Vinařice“ …“, není postačující pro účast v zadávacím řízení. Je třeba splnit požadavky
stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadávacími podmínkami.
Dotaz č. 5., doručeno dne 17.1.2014, 8:45 hodin
Vážený pane starosto, na základě uveřejnění veřejné zakázky „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“,
ev.č.zakázky: 369291, ev.č. formuláře: 7402011069291 na centrální adrese objednáváme dle
Zadávací dokumentace stavby, odst. 2.9. projektovou dokumentaci na zmíněnou akci, a to za úplatu
9.500,- Kč . Dovoluji si Vás požádat o zaslání informace, kdy bude projektová dokumentace z Vaší
strany nachystána k předání ( v jaké pracovní dny a úřední hodiny). Dále se Vás dovoluji zeptat, jestli
uvedená cena za projektovou dokumentaci je včetně DPH nebo bez DPH. Tuto informaci jsem nikde
nenašel (ani v zadávací dokumentaci stavby ani na profilu zadavatele). Děkuji předem za Vámi
poskytnuté informace.

Odpověď na dotaz č. 5., odesláno dne 20.1.2014, 8.57 hodin.
Poplatek za získání zadávací dokumentace činí 9.500,- Kč. Jedná se o konečnou částku. Obec
Vinařice není plátcem DPH.
Zadávací dokumentaci je možné si osobě odebrat v sídle zadavatele v úředních hodinách.
Obec Vinařice – úřední hodiny:
Pondělí
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Úterý
6.00 – 14.00
Středa
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Čtvrtek
6.00 – 14.00
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Dotaz č. 6., doručeno dne 17.1.2014, 9:08 hodin
Dobrý den, na základě Oznámení o zakázce Ev. č.: 369291 uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek
dne 14. 1. 2014, Vás tímto žádáme o poskytnutí projektové dokumentace k veřejné zakázce
„Odkanalizování obce Vinařice“. S pozdravem. Na základě Oznámení o zakázce Ev. č.: 369291
uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 1. 2014, Vás tímto žádáme o poskytnutí projektové
dokumentace k veřejné zakázce „Odkanalizování obce Vinařice“. Prosíme Vás o informaci, kdy je
možné osobní vyzvednutí.

Odpověď na dotaz č. 6., odesláno dne 20.1.2014, 8.43 hodin.
Projektová dokumentace je na základě písemné žádosti k dispozici v sídle zadavatele.
Projektová dokumentace bude poskytována výhradně osobním odběrem, a to za úplatu
(Článek 2.9. zadávací dokumentace).
Upozorňujeme, že poplatek za získání zadávací dokumentace činí 9.500,- Kč. Jedná se o
konečnou částku. Obec Vinařice není plátcem DPH.
Zadávací dokumentaci je možné si osobě odebrat v sídle zadavatele v úředních hodinách.
Obec Vinařice – úřední hodiny:
Pondělí
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Úterý
6.00 – 14.00
Středa
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Čtvrtek
6.00 – 14.00
Zadávací dokumentaci, tj. včetně projektové dokumentace, lze stáhnout na adrese profilu
zadavatele: http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html. Projektovou dokumentaci lze stáhnout
jako celek nebo po jednotlivých částech na uvedené adrese a to v části nazvané Dokumenty
veřejné zakázky.
Dotaz č. 7., doručeno dne 20.1.2014, 9:27 hodin
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme závaznou žádost o poskytnutí Zadávací dokumentace pro veřejnou
zakázku "ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, ev.č. VZ 7402011069291. Žádáme Vás závazně o
Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, která byla
vyhlášena na Centrální adrese pod evidenčním číslem VZ 7402011069291. Zadávací dokumentaci
prosím zašlete na dobírku, na adresu kontaktní osoby.

Odpověď na dotaz č. 7., odesláno dne 20.1.2014, 11.21 hodin.
Projektová dokumentace je na základě písemné žádosti k dispozici v sídle zadavatele.
Projektová dokumentace bude poskytována výhradně osobním odběrem, a to za úplatu
(Článek 2.9. zadávací dokumentace).
Zadavatel neposílá zadávací dokumentaci na dobírku ani poštou po přechozím zaslání peněz.
Upozorňujeme, že poplatek za získání zadávací dokumentace činí 9.500,- Kč. Jedná se o
konečnou částku. Obec Vinařice není plátcem DPH.
Zadávací dokumentaci je možné si osobě odebrat v sídle zadavatele v úředních hodinách.
Obec Vinařice – úřední hodiny:
Pondělí
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Úterý
6.00 – 14.00
Středa
7.45 - 12:00 13.00 - 17.00
Čtvrtek
6.00 – 14.00
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Zadávací dokumentaci, tj. včetně projektové dokumentace, lze stáhnout na adrese profilu
zadavatele: http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html. Projektovou dokumentaci lze stáhnout
jako celek nebo po jednotlivých částech na uvedené adrese a to v části nazvané Dokumenty
veřejné zakázky.

………………………………………
Jiří Protiva
starosta obce
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