┌
všem zájemcům o veřejnou zakázku
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/
└
Věc: Dodatečné informace (#10) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková
kanalizace“
Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (v
pořadí desáté) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková kanalizace“, zadávané
v zadávacím řízení podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platné, znění (dále jen „Zákon“)
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zpracoval zadavatel bez předchozí žádosti. Dodatečné informace
sestávají z:
Zadavatel provedl další opravy v dokumentech, které jsou součástí projektové dokumentace stavby (PRŮVODNÍ
ZPRÁVA, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÁ ZPRÁVA) tak, aby byly zcela v souladu s
s přepracovaným soupisem prací s výkazem výměr a dalšími dokumenty tvořícími zadávací podmínky. Ty části
projektové dokumentaci stavby, které byly takto upraveny, jsou přílohou těchto dodatečných informací. Takto
upravené části zcela nahrazují předchozí verzi předmětných dokumentů.
V této souvislosti zadavatel provedl úpravy ve vymezení celkového množství/rozsahu v bodě II.2.1) Oznámení o
zakázce.
Dodatečnými informacemi upravené zadávací podmínky jsou a nutné pro zpracování nabídky. Dokumenty, které
tvoří zadávací podmínky a které nejsou těmito dodatečnými informacemi dotčeny, zůstávají v dosud platném
znění. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.
Zadavatel vzhledem k poskytnutí dodatečných informací, v rámci nichž dochází k úpravě zadávacích podmínek,
opětovně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 19.2.2016. Opravné Oznámení o zakázce, obsahující
prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), bylo odesláno k uveřejnění do Věstníku
veřejných zakázek.
Dodatečné informace zadavatel v Zákonem stanovené lhůtě uveřejnil stejným způsobem, jakým uveřejnil
textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/trpisov-splaskova-kanalizace_11789/
Zadavatel proto nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžné sledoval.
Zadavatel se ve smyslu § 151 Zákona nechal při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením na
shora uvedenou zakázku zastoupit společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514.
V Jaroměři, dne 27.1.2016
Ing. Jan Hurdálek p.p.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
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