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ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Název zakázky Rekonstrukce elektroinstalace školy III. etapa - 

Gymnázium Český Těšín 

Druh zakázky Stavební práce 

CPV 45214200-2, 45310000-3 

Prohlídka místa plnění 27. 6. 2017 od 13:00 hodin se srazem před vstupem do 

objektu SUŠ 

Termín pro podání nabídek  3. 7. 2017 do 10:00 hodin (do sídla zástupce) 

 

Název zadavatele Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková 
organizace 

Sídlo zadavatele Český Těšín, Frýdecká 689/30 
IČ zadavatele 62331639 

WWW zadavatele http://www.gmct.cz/ 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele 

RNDr. Tomáš Hudec – ředitel školy 

Zastoupen  

Zástupce Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zástupce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 
Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 

URL http://www.dobrazakazka.cz 

Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

Ostrava 

2017-06-26 
 

Zadavatel Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, prostřednictvím svého 
zástupce výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce poskytuje následující změnu zadávací dokumentace k předmětné zakázce.  

Na základě podnětu z prohlídky místa plnění zadavatel upravuje výkaz výměr pro 3. NP, a to 

v položkách týkajících se obkladů. Předmětem zakázky je demontáž a zpětná montáž obkladů, které 
budou při realizaci prací poškozeny. Dodavatele ocení pro vzájemnou porovnatelnost provedení a 

dodání obkladů v rozsahu 50 m2. 

Součástí nabídky je i průběžný a následný úklid po provedených pracech. Náklady na tuto činnost jsou 

zahrnuty v položkách výkazu výměr.  

Nabídková cena – tj. ocenění jednotlivých položek výkazu výměr – bude zahrnovat i náklady na zakrytí 
vybavení, které nelze z jednotlivých tříd demontovat.  

S pozdravem 

 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  

 

 

 

Příloha  
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