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Č.j.: R_1432/14/ZČa                                                                                     V Brně dne 9.10.2014 

 

Dodatečné informace č. 4 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 4 k veřejné zakázce „Rekonstrukce kotelen, Brno - Líšeň". 
Naleznete ji zveřejněnou i na profilu zadavatele http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 

V souladu s ust. § 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen odeslat 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení 
žádosti.  

Dotaz uchazeče, který byl doručen dne 9.10.2014: 

„Dobrý den, 
Mám prosím dotaz k výzvě podání Rekonstrukce kotelen Líšeň:  
Nerozumím větě, co znamená :dodávka a montáž kuchyňské linky, kdy dodávka je v rámci 
kotelen. 
Děkuji“ 
 
Odpov ěď zadavatele dne 8.10.2014: 
 
Text v bodě 13.5. a, čtvrtá odrážka Zadávací dokumentace je chybný. 
 
PŮVODNÍ ZNĚNÍ:  

a)  Seznam musí obsahovat:  
- identifika ční údaje objednatele: název, IČ, sídlo  
- údaj o ceně  
- dobu a místo realizace prací  
- u podpisu oprávněné osoby bude hůlkovým písmem uvedeno jméno oprávněné 

osoby a razítko objednatele  
- kontakt na oprávněnou osobu objednatele pro ověření referencí: telefon, email - 

text, že tyto práce – konkrétní určení prací (dodávka a montáž kuchyňských linek 
vč. dodávky zřizovacích předmětů), byly provedeny řádně, odborně a včas, 

PO OPRAVĚ 
 

a)    Seznam musí obsahovat:  
- identifika ční údaje objednatele: název, IČ, sídlo  
- údaj o ceně  
- dobu a místo realizace prací  
- u podpisu oprávněné osoby bude hůlkovým písmem uvedeno jméno oprávněné 

osoby a razítko objednatele  
- kontakt na oprávněnou osobu objednatele pro ověření referencí: telefon, email - 

text, že tyto práce – konkrétní určení prací (dodávka a montáž  systémů vytápění, 
měření a regulace), byly provedeny řádně, odborně a včas, 



 
 
 

 
Telefon/fax: 544 233 691 - ředitelství 

544 233 690 - předpis nájmu 
544 233 693 - provoz 

e-mail: info@sm-lisen.cz 
http://www.sm-lisen.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
KOMERČNÍ BANKA BRNO 
PŘÍJ. ÚČET 19-9089300237/0100 

IČ: 65349644 
OR: KS Brno, Pr/272 

S pozdravem 
Ing. Zdenka Čapková, v.r. 
ředitelka Správy majetku Líšeň, p.o. 
Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno 
 
 
 
Doručí se: http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 

    
    

  

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


