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Hlavní 1
439 81 Kryry

Město Kryry

\Ť}9l

tel.: 41 5 216 054

Naše značka:97012020

V Kryrech 28.5.2020
záznam o dorllnění odpovědi
Dle ustanovení § 14, odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozděj šíchpředpi sů
Datum

podání:

19.5.2020

Adresa žadatele:

obsah dorllnění odpovědi

o:

I) položkovou cenovoll nabídku vybraného zhotovitele i dalšíchúčastníků
výběrového řízení
položkový rozpočet kfaktuře č. 190100037 vystavené 9.I2.20l9 společnostíCC Partner
servis s.r.o.
3) konečnou fakturu za projektovou dokumentaci
2)

4)

projektovou clokumentaci k dílu

Doplnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Krycí list rozpočtu v počtu 8 ks Vám byl zaslán v minulé odpovědi z tohoto je patrné, jaké práce
budou při rekonstrukci a odstranění havarijního stavu prováděny - rozpočtovénáklady na celkovou
rekonstrukci dle zpracované PD by měly činit i 441 850,- Kč vč. DPH. Podané cenové nabídky
1)

jsou podstatně nižší.

2) Byla Yámzaslána faktura 190100037 na úpravu a odstranění havárie v jednom pavilonu MŠ
Kryry, která činila 221 140,- Kč vč. DPH. Nabídková cena na odstranění havárie činila 222 492.Kč vč. DPH. Skutečná cenazaopravu činila 221 l40,-Kč.

V minulé odpovědi Vám bylo sděleno, že byly podárry 2 nabídky na zpíacoyání PD.
1. byla ve výši 59 890,- Kč
2,byla ve výši 49 949,- Kč
Byla vybrána nabídka firmy KOUBA - pro.jekce techrrických zařízeni budov Podbořany za částku
49 949.- Kč vč. DPH. Viz. příloha faktury.
3)

4) Na Váš dotaz k dodání kompletní projektové dokumentace k dílu Vám sdělujeme, že PD je
k nahlédnutí na MěU Kryry - u investiěního technika. Po domluvě - máte možnost do ní
nahlédnout,

lCO: 00265080, DIC: CZ00265080
Komerčníbanka, Žatec, ě. ú. : 1921481/0 i 00
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Hlavní 1
439 81 Kryry

Město Kryry

tel.: 415 216 054

Dáváme Vám uvedené na vědomí a jsme s pozdravem

MESTO KR.YRY
H]avní 1
(^
439 B l i(r.yrv \9
.
Ič: 0026.j080, uc, ó7r,ozo_soso
Miroslav Brda
starosta města Kryry

Příloha:
Cenové nabídky (poptávka)
Faktura 190100037 včetně nabídkovéceny
Faktura zazpTacování PD + kalkulace ceny

ICO: 00265080. DIC: CZ00265080
Komerční banka, Žatec, č. ú. : 192'7 48l/0100
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