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Č.j.: R_615/14/ZČa                                                                                     V Brně dne 25.4.2014 

 

Dodatečné informace č. 1 a 2 

 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 1 k veřejné zakázce „Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce 
související, 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 doručený zadavateli dne 25.4.2014: 

 

Žádost o dodatečnou informaci k akci: „Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno 
- Líšeň"  
 
„Při zpracování nabídky do výběrového řízení „Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce 
související, Brno - Líšeň" jsme v bodě 7.9. nalezli informaci týkající se omezení výkonu prací 
subdodavatelsky, viz. bod 6.2. Výzvy. Následně v bodě 13.6. je subdodavatel povolen. Můžeme 
tedy předložit nabídku splněním za pomocí subdodavatele?“  

 
Odpověď zadavatele dne 25.4.2014: 
 
Zadavatelem neomezuje podání nabídky subdodavatelem. Aktuální znění bodu 7.9. Výzvy tedy 
je:  
 
„7.9. Práce dle bodu 6.2 mohou být plněny subdodavatelem dodavatele.“  
 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 2 k veřejné zakázce „Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce 
související, Brno - Líšeň".  

Naleznete ji zveřejněnou i na profilu zadavatele http://www.sm 
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 
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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 doručený zadavateli dne 25.4.2014: 

 

Žádost o dodatečnou informaci k akci: „Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno 
- Líšeň". 
 
„ Mohu doložit kvalifikaci dle bodu 13.2.2 volnou živností „Poskytování technických služeb“? 
Jedná se o živnost s obsahovou náplní: „Poskytování technických služeb a jiných činností 
obdobné povahy, zejména čištění ulic a udržování veřejných prostranství, udržování pozemních 
komunikací, výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci podle jiného právního předpisu 
nebo nevyžadující koncesi, čištění kotlů a tlakových nádob, dozor a mazání zdvihacích zařízení, 
potápěčské práce, práce s pracovními stroji a mechanismy, kopání hrobů, jednoduché přípravné 
a montážní práce, renovace tonerů, činnosti spojené se správou tržiště, s výjimkou ostrahy, a 
další podobné služby“.“ 
 
Odpověď zadavatele dne 25.4.2014: 
 
Zadavatelem neomezuje podání nabídky s předložením registrace k volné živnosti  „Poskytování 
technických služeb“. 
 

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. 
    
    

  

 

 

 

 

 

 

 


