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Věc: Doplnění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
Název zadavatele: Město Újezd u Brna  
Sídlo zadavatele: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
Zadavatel zastoupený: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města 
IČO: 002 82 740 
DIČ: CZ00282740 
Název veřejné zakázky: Zhotovení dětského hřiště – Rozprýmova  
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „ZZVZ“). 

V souvislosti s dotazem jednoho z oslovených dodavatelů si Vám dovolujeme upřesnit podmínky pro 

výběrové řízení „Zhotovení dětského hřiště – Rozprýmova". 

Otázka: 
V návrhu Smlouvy o dílo je v článku I. bod 2 je uvedeno „ …..  zadávací dokumentací objednatele č.j.  

………….. ze dne .. „ , jsou tyto údaje k doplnění známy? Budeme je do návrhu SOD doplňovat? 
Odpověď:  
Č.j. je uvedeno v záhlaví zadávací dokumentace. Je ve tvaru xxxx/2020/UUB/KVé. Ano, můžete do SOD 
doplnit. 
 
Otázka: 
V návrhu Smlouvy o dílo je v článku III. Cena za dílo v bodě 1 uvedena tabulka pouze pro jednu cenovou 

variantu. V případě, že budeme předkládat 3 varianty ( A, B a C ), můžeme v návrhu SOD doplnit další 

potřebné řádky ?  
Odpověď: 
Vzhledem k tomu, že dodavatelé (zhotovitelé) mohou dodat až 3 varianty řešení dětského hřiště, kdy  v 
okamžiku podání cenových nabídek jednotlivých variant řešení není, pochopitelně, zdaleka jasné, která 
nabídka bude ze strany objednatele akceptována, je možné dodat podepsaný návrh smlouvy o dílo (SOD) 
tímto způsobem: 

a) 3 podepsané návrhy SOD podle nabízených variant 
b) 1 podepsaný návrh SOD s tím, že v ustanovení čl. …….. bude v tabulce uvedenou pouze: „cena bude 

upřesněna dle vybrané varianty objednatelem“ 
 
Otázka: 
V jakém stavu bude Zhotoviteli předáno staveniště? Aktuálně jsou na hřišti umístěny stávající herní prvky, 

jejich demontáž a přesun nebo likvidaci bude zajišťovat a náklady s tím spojené ponese Zadavatel nebo 

Zhotovitel? 
Odpověď: 
Náklady spojené s demontáží a likvidací prvků stávajícího hřiště ponese Zadavatel a staveniště bude 
předáno bez současných herních prvků. 
  
Otázka:  
Na současném hřišti je studna. Je možné studnu využít do návrhu a čerpat z ní vodu do korýtek? 
Odpověď:  
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Studna není využívána a má poměrně malý sloupec vody. Ve studni není umístěno čerpadlo a není řešen 
přívod elektrické energie. V případě využití do návrhu je potřeba do návrhu započítat čerpadlo a zřízení 
elek. přípojky. 
 
 
V Újezdě u Brna 19.8.2020 
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