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Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Zadavatel město Kolín
Zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon 321748111, fax 321720911
e-mail posta@mukolin.cz
IČ 235440
DIČ CZ00235440

„Zajištění úklidu WC v 1. NP na poliklinice v ulici Smetanova 764, Kolín“
Zadavatel obdržel dne 05.06.2019 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené
zakázce malého rozsahu:
Dotaz č. 1:
Z názvu veřejné zakázky a také z návrhu smlouvy vyplývá, že se jedná o úklid WC v 1. NP na poliklinice v ulici
Smetanova 764, Kolín V. V příloze č. 1 je však uvedeno, že se jedná o WC v přízemí. Prosíme o sdělení, o které
WC se ve skutečnosti tedy jedná?
Dotaz č. 2:
V příloze poskytnuté zadavatelem – příloha č. 4. „Titulní list“ – je uveden následující:
5.

Délka doby plnění zakázky

Délka doby plnění v pracovních dnech
Prosíme o informaci, co zde požadujete vyplnit. Doba plnění je v ZD stanovena od 01.09.2019 na neurčito,
Nemělo by zde být údaj, který požaduje zadavatel hodnotit kromě ceny, tj. lhůta k nástupu v případě havárie.

Odpověď zadavatele:
K dotazu č. 1: Zadavatel sděluje, že se skutečně se jedná o WC v 1 NP, přílohou přikládáme opravenou přílohu.
K dotazu č. 2: Zadavatel sděluje, že byl použit formulář, který používá ke stavebním zakázkám. Přílohou
přikládáme opravený formulář na lhůtu k nástupu v případě havárie.
S pozdravem
otisk úředního razítka
Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN
příloha: oprava přílohy č.1 technické podmínky plnění a přílohy č. 4 – krycí list nabídky

