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Zuzana Svitáková

Střední odborná škola Luhačovice
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

61715999

SOŠ Luhačovice - Rekonstrukce dílen um ěleckých řemesel 
VZ/2018/2/01

veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu 
Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona 

stavební práce

VŠEM DODAVATELŮM

Dobrý den,
v rámci možnosti dodatečných informací na zakázce "SOŠ Luhačovice - Rekonstrukce dílen uměleckých 
řemesel" Vás žádám o :
- Ve VV SO 05+06 Oprava stáv. splaškové, dešťové kanalizace, pol. č. 14 D+M Kanalizace - viz. samostatný 
rozpočet
Uchazeč se domnívá, že omylem nebyla přiložena příloha samostatného rozpočtu. Prosíme o doplnění 
přílohy.

Zadavatel poskytuje chybějící část rozpočtu kanalizace "SOŠ LUHAČOVICE DÍLNY KANALIZACE_VÝKAZ 
VÝMĚR" včetně situace "SOS DÍLNY LUHAČOVICE_ KANALIZACE_SITUACE" a technické zprávy "SOS 
DÍLNY LUHAČOVICE_ KANALIZACE_Technická zpráva".
Pro dodavatele je poskytnutý výkaz výměr závazný a jsou povinni jej nacenit.

Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zlíně 12.10.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dodávky služby
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Přílohy: 
Poskytnuty odkazem na úložiště: www.leteckaposta.cz

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo zasláno dodavatelům prostřednictvím letecké pošty dne 12.10.2018

Vzhledem k charakteru dotazu poskytuje zadavatel všem dodavatelům změnu č. 1 Textové části zadávací 
dokumentace. Změna spočívá mimo jiné v posunutí lhůty pro podání nabídek do dne 24.10.2018 do 10:00 
hodin, termín otevírání obálek je posunut na 24.10.2018 v 10:05 hodin.
Uvedené změny jsou obsaženy také ve Výzvě k podání nabídky_změna č. 1, které jsou přílohou tohoto 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a jsou pro dodavatele závazné. 

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 bude rovněž uveřejněno na http://www.sosluhac.cz/ dne 12.10. 
2018.
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