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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01
Název zakázky

Výkon koordinátora BOZP akce Stavební úpravy BD Dolní 307-309,
Frenštát p. R.

Zadavatel

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“)
zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné
zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):
Znění žádosti o vysvětlení ZD:
V příkazní smlouvě není uveden konkrétní časový termín doby plnění. Jak bude řešen výkon
koordinátora BOZP v případě prodloužení termínu plnění realizace stavby?
Vysvětlení ZD:
Zadavatel provedl na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace úpravu v Příkazní
smlouva na poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti práce v souvislosti s veřejnou
zakázkou s názvem: „Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.“, která je součástí
zadávací dokumentace, v čl. V odst. 1, tak aby byla v souladu se zadávacími podmínkami.
Původní znění:
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, nejdéle do ukončení realizace díla a jeho
protokolárního předání.
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BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka, a.s.
pobočka Frenštát p. R.
č. účtu 1724801/0100

IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852

Úřední hodiny: Po a St 08:00 – 17:00
Út
08:00 – 12:00
Čt a Pá 08:00 – 14:00 po telefonické
domluvě

Nové znění:
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to v trvání 6-ti měsíců ode dne příkazcem
požadovaného zahájení plnění. V případě změny délky trvání realizace díla Stavební úpravy
BD Dolní 307-309, Frenštát p. R., dojde k úpravě doby plnění a ceny formou dodatku ke
smlouvě.
Přílohy: Příloha č.3 ZD – Příkazní smlouva na KoBOZP po vysvětlení ZD
Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a
otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 24.01.2022
Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje
Gabriela Polášková - vedoucí RK Beskyd spol. s r.o.

