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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

„Oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy, Kolín výkon technického dozoru investora“
Zadavatel obdržel dne 22.08.2019 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení a upřesnění informací k
vyvěšené zakázce malého rozsahu:
Dotaz:
„Po prostudování podkladů zveřejněných na profilu bych Vám v rámci tohoto řízení položil několik
dotazů:
1. ve všech dokumentech i ve smlouvě je uveden za město Michal Najbrt. To si myslím už dlouho
není pravda. Opraví zadavatel tyto doklady?
2. V příkazní smlouvě má příkazník řadu kontrolních povinností směrem k projektantovi, směrem ke
zhotoviteli, směrem k příkazníkovi. Nikde v zadávací dokumentaci nejsou zveřejněna smluvní
ujednání v těmito subjekty. Příkazník tedy nedovede posoudit v jakém rozsahu bude muset svoji
kontrolní činnost vykonávat ve vazbě na smluvní ujednání mezi zadavatelem a těmito subjekty, např.
u odsouhlasování fakturace v jakém režimu? Týdenní režim nebo měsíční režim, na konci stavby?
Nelze tedy objektivně stanovit pracnost a počet úkonů nutných pro výkon TDI.
Zveřejní zadavatel k povinnostem směrem ke třetím subjektům předpokládaný rozsah prací?“

Odpověď zadavatele:
1. Pan Michal Najbrt byl dne 05.11.2018 na ustanovující schůzi Zastupitelstva města Kolína
zvolen II. místostarostou města a ve své funkci je stále. Zadavatele nebude opravovat
doklady.
2. Smlouva o dílo na zakázku „Oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy Kolín“, která je
uzavřena mezi městem Kolín, jako objednatelem a společností H&B delta s.r.o., jako
zhotovitelem, je uveřejněna v centrálním registru smluv, kde je elektronicky dostupná na
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9879227.

S pozdravem
otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN
vz. Bc. Petra Krásná
Přílohy
smlouva o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem

