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Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: 

 

„Rekonstrukce tepelného hospodářství šaten a dílen“ 
 

Tato veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

 

Zadavatel: 
Název:    Technické služby města Poděbrad s.r.o. 

Sídlo:    Kozinova 1, 290 01 Poděbrady, okres Nymburk 

Zastoupený:   Ing. Jiřím Malinou, jednatelem 

IČ:    25798278 

DIČ:    CZ25797278 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71226 

 

Adresa zadavatele:  http://tsmp.cz/ 

 

Kontaktní osoba:  Bc. Adam Brant, ekonom 

Telefon:   + 420 605 210 974 

E-mail:   brant@tsmp-podebrady.cz 

 

Ve věci shora označené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadavatele poskytuje 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

 

I.  

 

Dne 17. 2. 2017 byla kontaktní osobě zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné 

zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

následujícího znění: 

 

„Ve výkazu výměr je uveden Provozní soubor č. 03 – elektroinstalace, MaR, ale projektová 

dokumentace tento soubor neobsahuje. Má tedy být součástí nabídky?“ 

 

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující: 

 

V návaznosti na výše uvedený dotaz zasíláme opravenou a doplněnou Přílohu č. 1 - Projektová 

dokumentace - Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny a topného systému, kde byl opraven 

výkres č. D.2.2.3 – Otopná soustava na výkres č. D.2.2.3 – Otopná soustava hala řemesel, 

autodoprava, a dále byly doplněny výkresy č.: 

 

1) D.2.2.4 - Otopná soustava šatny, 

2) D.2.4.1 - Zpráva a specifikace MaR, 

3) D.2.4.4 - Dispozice přístrojů a tras MaR kotelna, 

4) D.2.4.5 - Dispozice přístrojů a tras MaR. 
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II.  

 

V souladu s výše uvedeným rozhodnutím úpravy zadávacích podmínek zadavatel přistoupil 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

 

Nabídky budou doručeny zadavateli, tj. na adresu Technické služby města Poděbrad, s.r.o., 

Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, nejpozději do 6. 3. 2017 do 10:00 hodin. Osobní doručení je 

možné v pracovní době, které jsou pondělí - pátek 6:30 hod. – 11:00 a 11:30 - 15:00 hodin. 

 

III.  

      Přílohy 

 

č. 1 – aktualizovaná Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - Rekonstrukce plynové teplovodní 

kotelny a topného systému zadávací dokumentace. 

 

 

 

V Poděbradech dne 20. 2. 2017 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Malina 

jednatel společnosti 
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