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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ 
 
 

Veřejná zakázka : 

 „ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY V ŽELEZNÉM BRODĚ“ 

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických:   

jméno: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a 
regionálního rozvoje  

tel.: 483 333 966 
e-mail: d.mach@zelbrod.cz   

 

2. Dodatečné informace - odpovědi na dotazy: 

1) Dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Zateplení sportovní haly v Železném 

Brodě v bodě VIII. 9. Bankovní záruka, je uvedeno, že uchazeč předloží v nabídce 

závazný příslib banky formou čestného prohlášení uchazeče, že v případě, že bude-li 

uchazeči přidělena veřejná zakázka, poskytne banka uchazeči bankovní záruku ve výši 

500 000,- Kč. Tento závazný příslib jsme připraveni nahradit čestným prohlášením, že 

v případě přidělení veřejné zakázky poskytneme záruku formou peněžní jistoty ve výši 

500 000,- Kč na účet 6015-725191/0100. Je tato možnost zadavatelem připuštěna? 

Odpověď : 

Zadavatel připouští i možnost složení bankovní záruky formou peněžní jistoty. Možnost 

nebyla v zadávací dokumentaci zmíněna, protože z praktických zkušeností nebyl 

ze strany uchazečů o tento typ záruky zájem. 

Zadavatel připouští možnost doložit bankovní záruku do nabídky uchazeče 

prohlášením, že v případě přidělení veřejné zakázky poskytneme záruku formou 

peněžní jistoty ve výši 500 000,- Kč na účet 6015-725191/0100.  
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2) Výkaz výměr poskytnutý zadavatelem neobsahuje položkový výkaz výměr u objektů : 

- zdravotně technické instalace 

- vytápění 

- plynoinstalace 

- elektroinstalace - hromosvody 

- elektroinstalace - silnoproud. 

Kde je možno získat tyto výkazy výměr? 

Odpověď : 

Došlo k chybě ze strany zadavatele, doplňkové výkazy nebyly zveřejněny. Výkazy budou 

dnešního dne elektronicky rozeslány společně s touto odpovědí na dotazy všem známým 

uchazečům, budou zveřejněny na webu zadavatele a na profilu zadavatele. 

 

 

 


