
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 
 

I.  NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Přírodní zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb  
„Příroda na dosah“ 

II.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

Identifikace zadavatele: 

Zadavatel:   Město Velká Bíteš 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš 
IČ:   00295647  
Zastoupený:   Ing. Milanem Vlčkem 
Telefon:   +420 724 261 234, +420 566 789 112  
 
Na základě dotazů uchazečů vydává zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s 
§ 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění následující dodatečnou informaci 
k zadávací dokumentaci. 

K níže citovaným dotazům uchazečů vydává zadavatel následující odpovědi: 

1. Vzhledem k charakteru zakázky, jež více než stavbou pozemní je stavbou typu 
zahradní architektury žádám o doplnění možné kvalifikace pro stavbyvedoucího o 
obor zahradní architektura. 

odpověď zadavatele: 

Zadavatel připouští splnění technického kvalifikačního předpokladu dle zadávací 
dokumentace, čl. VIII.4.2. (osvědčení o vzdělání stavbyvedoucího) i vzděláním 
v oboru zahradní architektura. Příslušný odstavec zadávací dokumentace se tedy 
nahrazuje zněním: 

„V souladu s §56, odst. 3 písm. c) a §56, odst. 5 Zákona požaduje zadavatel 
doložení osvědčení o vzdělání osob odpovědných za vedení realizace stavebních 
prací (stavbyvedoucích) v oboru pozemní stavby, příp. zahradní architektura, a to 
min. na úrovni vysokoškolského diplomu nebo maturitního vysvědčení.“ 

2. předpokládám, že obor zahradní architektura je VŠ výtvarného zaměření (v opačném 
případě žádám o upřesnění). 

odpověď zadavatele: 

Ano, obor zahradní architektura je zadavatelem považován za obor výtvarného 
zaměření. 

3. k těmto položkám chybí dodávka kamene pro stavbu - má být cena materiálu 
obsažena již v těchto?: 

52K   32721512001   Zdivo nadzákladové opěrných zdí jednostranně lícované  z 
plochých kamenů pro zídky osazené do směsi 
jílovité  zeminy, výplň spár substrátem pro vlhkomilné 
rostliny   m3   3,900 

53K   32721521101   Zdivo nadzákladové opěrných zdí z plochých kamenů pro zídky 
na sucho jednostranně lícované,  výplň spár štěrkovitá 
zemina  pro suchomilné trvalky   m3   2,520 

odpověď zadavatele: 

Ano, cena materiálu vč. pojiva má být obsažena již v těchto položkách. 



4. je možné základní kvalifikační předpoklady doložit formou čestného prohlášení a 
příslušná potvrzení a výpisy dodat teprve před uzavřením smlouvy? 

odpověď zadavatele: 

Ano, podle čl. VIII. zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 
Zákona o veřejných zakázkách je možné kvalifikační předpoklady doložit formou 
čestného prohlášení a příslušná potvrzení a výpisy dodat teprve před uzavřením 
smlouvy. 

 

 

v Brně dne 23. 12. 2013 

 

 

 

 

Ing. Martin Raus 
zástupce ředitele pobočky Brno 
Energy Benefit Centre o.p.s. 
(na základě mandátní smlouvy)  
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