Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: Dostavba
pavilonu ZS Jandusů“

Dne 27. června 2012 byly Městské části Praha 22 jako veřejnému zadavateli výše
uvedené veřejné zakázky doručeny dotazy uchazeče.
Městská část Praha 22 tímto zveřejňuje dodatečné informace:
Dotazč.1

Ve výzvě jsou uvedeny mimo jiné požadavky na zpracování inženýrské činnosti ve stupni
pro stavební povolení, ve smlouvě ani v plné moci toto ukotveno není. (např. viz. čl. II
odst. 5 SoD přímo uvádí účast pouze na jednáních DUR), bude uveřejněn nový text SoD
či jej mají účastníci upravit sami?
Odpověd‘ Č. 1

Cl. II. smlouvy uvádí, že“ Předmětem zadání je dále zajištění vyjádření dotčených orgánů
v rámci územního řízení a v řízení o povolení stavby a projednání projektové
dokumentace v územním řízení a v řízení o povolení stavby“. Předmětem plnění veřejné
zakázky je tedy i inženýrská činnost ve stupni pro stavební povolení. Plná moc (vzor)
doplněná o zmocnění ke zpracování inženýrské činnosti ve stupni pro stavební povolení
je přiloženak dodatečným informacím č.l.
Dotazč.2

Významnou stavbou se pro účely této výzvy rozumí ucelený soubor všech uvedených
činností V rámci jedné zakázky, čije možné doložit projekty obsahující pöuze jednu
z uvedených částí?
Odpověd‘ č.2
Významnou službou je pouze služba zahrnující veškeré činnosti dle či. 3.5. výzvy
v rámci jedné stavby.
V Praze dne 27. června 2012

Advokátní kancelář Dáňa,

PLNÁ MOC
Zmocnitel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 10401 Praha 114
zastoupený starostou MC Praha 22: panem Milanem Collerem
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou
tel.: 271 071 830 fax: 271 071 819 email: petr.mosna®p22.mepnet.cz
bankovní spojení: Ceská Spořitelna a. s., Č. Ú.: 27-2000754389
ICO: 00240915

DIČ: CZ00240915
Zmocněnec

statutární zástupci~

odpovědný projektant~
IC:
Rozsah oprávnění:
Zmocněnec je pověřen zajistit pro stavebníka městskou část Praha 22 všechny úkony
k obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu zákona č. 183/2006
Sb., Stavebního zákona, v platném znění pro stavbu:

„Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“
Předmětem zmocněni je projednání dokumentace v úzeirmím a stavebním řízení se všemi
dotčenými orgány a organizacemi a zajištění odpovídajících rozhodnutí. Při projednání
dokumentace bude zmocněnec uvádět, že jedná v zastoupení zmocnitele. Zmocněnec je
oprávněn podat za zmocnitele žádost o zahájeni územního řízení a žádost o vydání
rozhodnutí o povolení stavby a zastupovat zmocnitele při vlastním správním řízení.
Zmocněnec je oprávněn přijímat za zmocnitele listinné doklady (vyjádření dotčených
orgánů, oznámeni o zahájení řízení, pozvánky na místní šetření, vlastní rozhodnutí apod.,
podávat opravné prostředky) a vzdát se práva odvolání. Zmocněnec je oprávněn pověřit
touto činností případně třetí osobu.
V Praze dne:
Za zmocnitele:
Milan Coller, starosta
Zmocněnec plnou moc přijímá:

