ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE č. 1
dle § 49 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
Zadavatel:
městská část Praha 12
Zastoupený:
PhDr. Daniela Rázková, starostka
Sídlo:
Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO / DIČ:
00231151/ CZ00231151
Profil:
https://www.softender.cz/detail/PRAHA12
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Šulc, technik odboru investic a správy majetku – oddělení
investic
Tel. / E-mail:
+420 244 468 369/ sulc.zdenek@praha12.cz
Osoba pověřená na základě příkazní smlouvy organizací zadávacího řízení:
Společnost:
pro obce s.r.o.
IČO / DIČ:
24315184 / CZ24315184
Sídlo:
Strupčice 224, PSČ 43114
Statutární zástupce:
Mgr. Ing. Robert Hebký, jednatel
Tel. / E-mail:
+420 777 895 514 / proobce@proobce.eu;
Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M V Praze 12“
Druh zakázky / zadávacího řízení: stavební práce / zjednodušené podlimitní
Zadavatel obdržel dne 1.4.2016 ve 10:38 hod. e-mailem tento dotaz jednoho z dodavatelů, na nějž ve lhůtě
dle § 49 odst. 2 ZVZ odpovídá:

Dotaz: „Prosím o zpřesnění bodu č. 4.2.4. Zadávací dokumentace – technické kvalifikační předpoklady. Mohou být doloženy reference
na výstavbu či rekonstrukci staveb občanských či bytových? “.
Odpověď:
Obdobnou stavbou, k předmětné veřejné zakázce, je myšlena např. výstavba nebo rekonstrukce kuchyně s přibližně
stejnou nebo vyšší kapacitou přípravy pokrmů (teplé pokrmy v řádu stovek porcí), kuchyně ve školských objektech,
objektech sociálních služeb a podobně. Obdobnou stavbou může být i občanská stavba nebo bytová stavba, ovšem
pouze za předpokladu, že v rámci této stavby byla realizována rekonstrukce nebo výstavba kuchyně s přibližně
stejnou nebo vyšší kapacitou přípravy pokrmů (teplé pokrmy v řádu stovek porcí).
Stavba bytového charakteru (bytový dům) nebo stavba pro občanskou vybavenost bez kuchyně na přípravu pokrmů,
viz výše, nesplňuje požadavky zadavatele.
V Praze, dne 6.4. 2016
pro obce s.r.o.
v z. městská část Praha 12

Signature Not Verified

Mgr. Ing. Robert Hebký
6.4.2016 22:02:22

Odpověď na žádost o dodatečné informace – podlimitní veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení
Název: „Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T.G.M V Praze 12“
Zadavatel: městská část Praha 12, IČO: 00231151, Písková 830/25, 143 00 Praha 4

