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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 

 
 

V zastoupení zadavatele TJ Lokomotiva Meziměstí z. s. a v souladu s článkem 10 Výzvy k podání nabídek 

Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze 

zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal oprávněné osobě zástupce zadavatele, a to e-mailem na 

zástupce zadavatele dne 1.7.2019  

 

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE 

 

DOTAZ 1: 

Dobrý den, 

v bodě č. 3 zadávací dokumentace je věta: "Do Krycího listu nabídky účastník doplní chybějící požadované 

údaje, a to zejména identifikační údaje a nabídkovou cenu." 

V Krycím listu ale bohužel není řádek na doplnění nabídkové ceny. 

 

ODPOVĚĎ 

Účastníci uvedou nabídkovou cenu ve smlouvě o dílo a v položkových rozpočtech dle článku 

11. Nabídková cena - Oceněný Položkový rozpočet Výzvy k podání nabídek. Cenu nemusí uvádět 

v Krycím listu nabídky. 

Tímto se mění článek čl. 3. Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení Výzvy k podání nabídek a 

nahrazuje se tímto novým úplným zněním: 

 

3. Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) vyplní Přílohu č. 1 (Krycí list nabídky) této zadávací 

dokumentace. Do Krycího listu nabídky účastník doplní chybějící požadované údaje, a to zejména 

identifikační údaje. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. 

Název veřejné zakázky: 

„Modernizace víceúčelového sportovního areálu 

v Meziměstí – vybudování zázemí sportoviště a 

instalace kryté tribuny“ 
 
 

Identifikace zadavatele  

Název zadavatele: TJ Lokomotiva Meziměstí z. s. 

Sídlo: Školní 225, Meziměstí, 549 81 Meziměstí 

IČ: 00654604 

Osoba oprávněná 
za zadavatele jednat:  

Josef Vrána, předseda TJ 

Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Karpovičová, +420 608 620 810, karpovicova@cep-rra.cz  

mailto:karpovicova@cep-rra.cz
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4. Závěr 

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace se ustanovení zadávacích podmínek nemění, dochází pouze 

k jejímu upřesnění. I přes tato upřesnění, a vzhledem k tomu, že se nemění ani okruh potenciálních 

dodavatelů, se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

  

V Hradci Králové, dne 1.7.2019 

 

 

……………………………………………… 
Mgr. Natálie Karpovičová  
zástupce zadavatele 
v zastoupení Mgr. Pavel Štěpán, Centrum 
evropského projektování a.s. 
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