Dodatečná informace č. 1 ze dne 13.10.2014
K veřejné zakázce „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ na pozemku č. parc. 19 k.ú. Řepy
Zadaná dle § 12 odst. 2 a §38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení na službu - zpracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnost
Zadavatel: MČ Praha 17,Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
Kontaktní osoby: Ing. Eva Filipová, filipovae@repy.mepnet.cz, 234 683 294
Ing .Alois Podaný, podanya@repy.mepent.cz, 234 683 285
Dotaz č. 1
Máte vyřešena autorská práva k částečné studii nebo zahrnout do ceny?
Odpověď č. 1
Zadávací dokumentac e- text , strana 2 „Zpracovatel studie poskytl autorská práva v souladu se
zákonem 121/200 Sb. o právu autorském objednateli MČ Praha 17“. Tedy do ceny dalších stupňů se
poskytnutí nezahrnuje, byly již poskytnuty.
Dotaz č. 2
Mají být do nabídky zahrnuty náklady na správní poplatky a nebo je uhradí obec?
Odpověď č. 2
Předmětem je zajištění inženýrské činnosti specifikované ve výzvě a v zadávací dokumentaci.
V ceně uchazeče budou zahrnuty poplatky k zajištění inženýrské činnosti.
Uchazeč obdrží zmocnění a pouze při vyřizování UR, SP stavebním úřadem MČ Praha17 budeme
osvobozeni od poplatků.
Dotaz č. 3
Jste plátci DPH pro danou zakázku?
Odpověď č. 3
Pro danou zakázku nejsme plátci DP, DPH odvádí zhotovitel.
Dotaz č. 4
Prosím vysvětlit. Máte uvedeno stupeň DSP. Zřejmě se jedná o jednostupňový ( v rozsahu pro
provedení stavby), neboť požadujete i AD?
Odpověď č. 4
Zadávací dokumentace text, strana č. 1 – Předmět zakázky, bod č. 11.
Projektová dokumentace pro stavební povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb. , příloha č. 5, včetně
průkazu energetické náročnosti budovy, energetického štítku obálky budovy.
Předmět bod č. 14 Dokumentace pro provedení stavby včetně interiéru dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,
příloha č. 6 včetně kontrolního rozpočtu, výkazu k ocenění. Dokumentace bude zpracována v rozsahu
pro výběr zhotovitele, dle podrobností § 44 odst. 4 písm. a), b) a odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní jména, příjmení, specifická označení zboží a služeb atd. Výkaz k ocenění bude zpracován dle
vyhl. č. 230/2012 Sb.
Výběr zhotovitele bude proveden dle předmětu bodu 14 – prováděcí dokumentace.
Autorský dozor bude prováděn při realizaci dle požadavku investora na vyžádání.
Ing. Alois Podaný
Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

