
 

 
 

 

Název veřejné zakázky: Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad 

Kněžnou – stavební práce 

Název centrálního zadavatele: Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. 

IČ zadavatele: 27467686 

Kontaktní adresa zadavatele: Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Osoba zastupující centrálního zadavatele: Bc. Hana Skořepová, ředitelka    

Telefon: + 420 494 532 959 

E-mail: hana.skorepova@pro-sen.eu 

 

 

Dodatečné informace č. 2 

 

Doplňující informace k podlimitní veřejné zakázce „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování 

sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou – stavební práce“. Tato podlimitní veřejná zakázka 

vedená v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách 

v platném znění (dále jen zákon), byla zveřejněna dne 01.08.2016 uveřejněn ve Věstníku veřejných 

zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7602010034207 a Evidenčním číslem VZ 634207. 

  

Zadavatel na základě svého práva poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle 

§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen 

„zákon“). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem uchazečům, kteří požádali o 

poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  

 

Zadavatel doplňuje a upravuje zadávací dokumentaci takto: 

 

Zadavatel dle zadávací dokumentace veřejné zakázky požadoval předložit v rámci nabídky „Plán 

organizace výstavby včetně harmonogramu – časový plán organizace výstavby“ a „Plán 

předpokládaného měsíčního finančního plnění“.  

 

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl předložen „Plán předpokládaného měsíčního 

finančního plánu“. 

„Plán organizace výstavby včetně harmonogramu – časový plán organizace výstavby“ předloží 

až vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.  

 

Dodatečnými informacemi doplněné/zpřesněné zadávací podmínky jsou platné a nutné pro 

zpracování nabídky.  

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi. 

 

Shora uvedené dodatečné informace uveřejnil zadavatel způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací 

dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27467686. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou 10. 8. 2016 

 

 

 

 

Bc. Hana Skořepová 

ředitelka 
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