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Č.j.: R_112/16/ZČa                                                                                     V Brně dne 2.5.2016 

 

Dodatečné informace č. 1 

 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 1 k veřejné zakázce „Vodoinstalace, topenářství a práce 
související, Brno-Líšeň“. Naleznete ji zveřejněnou i na profilu zadavatele http://sm-
lisen.cz/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 3 pracovních dnů po doručení 
žádosti.  

Dotaz doručený zadavateli dne 28.4.2016: 

 

Žádost o dodatečnou informaci k akci: „Vodoinstalace, topenářství a práce související, Brno-
Líšeň“ 
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Odpověď zadavatele dne 2.5.2016: 
 
Zadavatel nevyžaduje předložení níže uvedených certifikátů definovaných ve výzvě veřejné 
zakázky „Vodoinstalace, topenářství a práce související, Brno-Líšeň“ v bodě 8A, a to konkrétně 
certifikátu: 
28696752R2   tlačítko ovládací plastové bílá, dělení na 2 množství splachování 
286967590R systém předstěnový k zazdění pro závěsné WC; do sádrokartonu suchým 
procesem, pro zazdění mokrým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 15,0 cm 
48450720R těleso otopné článkové litinové; počet článků 1; top.výk. 94,0 W; v = 580 mm; š = 
60 mm; hloubka tělesa 160 mm; výhřevná plocha, 26 m2. 
Ostatní zadavatelem požadované certifikáty a vzorky, viz. definice v bodě 8A výzvy 
„Vodoinstalace, topenářství a práce související, Brno-Líšeň“, musí být součástí nabídky 
předložené uchazečem a doručené nejpozději poslední den pro podání nabídek. 

 
dále 
 
zadavatel upřesňuje položku č. 159 položkového rozpočtu „Odstranění závad z revizí plynu bytu“ 
takto: „oprava úniku plynu, výměna uzávěru plynu, výměna vadné hadice, přetěsnění a 
oprava netěsnosti, výměna ventilů, upevnění stoupačky“ 
 
 

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