
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1
787 93 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. www.musumperk.cz
Č.ú.: 1905609309/0800 posta@musumperk.cz

IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461 1 z 2 ID datové schránky: 8bqb4gk

Pracoviště: Jesenická 31      

*MUSPX00YTBWU*
Odbor / oddělení: Odbor RUI
Telefon: (+420) 583 388 111
Fax: (+420) 583 213 587

Váš dopis č.j. :      

Ze dne:      

Naše č.j.: MUSP 41133/2011
Naše Sp.Zn.: 34746/2011 RUI/EMLO

Vyřizuje: Emilie Lovichová
Telefon: (+420) 583 388 308
E-mail: emilie.lovichova@musumperk.cz

Datum: 18.4.2011

Věc: Dodatečná informace č.4, změna termínů podání nabídek a změna termínu 
         otevírání nabídek

Veřejná zakázka – Rekonstrukce přednádraží v Šumperku

Dotaz č.1: 
V zadávací dokumentaci požadujete doložit výhradně originál závazného příslibu pojišťovny. 
Prosíme zadavatele o dodržování §57 zákona č. 137/2006 Sb., kde se uvádí, že se doklady 
prokazující kvalifikaci předkládají v kopii. Postačí tedy předložení prosté kopie příslibu? 
Pokud zadavatel požaduje originál, předložíme jej před podpisem smlouvy.

Odpověď:
Zadavateli postačí v nabídce doložení prosté kopie závazného příslibu pojišťovny o tom, že v 
případě zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“ uchazeči uzavře s 
uchazečem pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody na zhotovovaném díle – zadavatel 
požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:
a) znít na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla bez DPH (nabídkové ceny 
uchazeče) a na veřejnou zakázku „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“,
b) uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Závazný příslib pojišťovny musí být platný po celou dobu závaznosti nabídky.

V případě doložení prosté kopie, zadavatel požaduje od vybraného uchazeče předložení 
originálu tohoto příslibu před podepsáním smlouvy o dílo.

Dotaz č.2:
Mohou být upraveny % v krycích listech v oddíle C – Náklady na umístění stavby u objektů 
SO 101, SO 102, SO 103?

Odpověď:
Uchazeč si může v krycích listech upravit % , případně doplnit částku v Kč, a to v oddíle C –
Náklady na umístění stavby u objektů  SO 101, SO 102, SO 103. 
Jedná se o: - řádek 13 Zařízení staveniště
                  - řádek 16 Provozní vlivy 
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                  - řádek 17 Silniční provoz
V těchto položkách uchazeč mimo jiné zahrne náklady vyplývající z plánu organizace 
výstavby (průchodnost, autobusové zastávky, přenosné dopravní značení,...).

Ostatní položky rozpočtu nesmí být uchazečem měněny a upravovány.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do  22.4.2011 do 13.00 hodin. Místo pro podání 
nabídek zůstává stejné dle zadávacích podmínek.
Otevírání nabídek se uskuteční v novém termínu dne 26.4.2011 v 9.00 hodin. 

S pozdravem

                                                                                         Ing. Irena Bittnerová
                   vedoucí odboru

                                                                 strategického rozvoje, územního plánování 
                                                                                             a investic
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