Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
e-mail: conserv@prgcons.cz, www.prgcons.cz

Čj:
PK/ /09/VEO

Vyřizuje: Tobiášová/222321830

V Praze dne 11.11.2009

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dne 10.11. a 11.11. 2009 obdržela Pražská konzervatoř, příspěvková organizace, jako zadavatel
veřejné zakázky na zhotovení díla „Podmínky pro rozvoj talentů – rozšíření výukových prostor a

modernizace školy obnovou divadelního sálu“ následující dotazy, k nimž připojuje své
odpovědi, které zašle všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.
1) Dotaz: V technické zprávě je uveden odstavec „8.12 sanace“ (1. injektáže, 2. plošná izolace
stěn difuzní, 3. omítky vnitřní sanační), ale ve výkazu výměr je pouze položka „Sanační om.
zdi vnitř. štuková 23 m2“. Nechybí zbývající části ve VV?
Odpověď: Sanační omítky budou prováděny pouze tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr.
2) Dotaz: V zadávacích podmínkách bod 8. Platební podmínky, je rozpor v požadavku na
fakturaci, zda bude měsíční či čtvrtletní?
Odpověď: Fakturace bude v souladu s financováním díla z prostředků Finančních mechanismů
EHP / Norska prováděna čtvrtletně.
V souvislosti s financováním díla z prostředků Finančních mechanismů EHP / Norska
zadavatel dále upozorňuje, že při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem bude požadovat do
této smlouvy včlenit závazek dodavatele k:
- poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům
provádějícím audit a kontrolu IP/PRG/BG (zástupci NKM, pověření zástupci zemí EHP a/nebo
Norska);
- uchování dokumentace související s realizací zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu
10 let od ukončení IP/PRG/BG;
- poskytnutí podkladů pro monitorovací zprávu o průběhu realizace té části IP/PRG/BG, na
které se podílejí, svému zadavateli – konečnému příjemci/zprostředkovateli nebo jeho
partnerovi
3) Dotaz: V projektové dokumentaci chybí část č. 14. Skladby podlah. Je možné tuto část PD
dodatečně získat?
Odpověď: Skladby podlah jsou uvedeny v řezech objektu.
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