┌
všem zájemcům o veřejnou zakázku
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/
└
Věc: Dodatečné informace (#6) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Trpišov – splašková
kanalizace“
Z pověření zadavatele – Města Slatiňany, IČ 00270920 – oznamuji všem dodavatelům dodatečné informace (v
pořadí šesté) 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:
VZHLEDEM K MNOŽSTVÍ DOSUD OBDRŽENÝCH DOTAZŮ A ZJIŠTĚNÝCH NEJASNOSTÍ ZADAVATEL PŘEPRACOVAL
SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. PŘI ÚPRAVÁCH SOUPISU PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
ZADAVATEL ZOHLEDNIL I VEŠKERÉ DOSUD OBDRŽENÉ DOTAZY. VE SMYSLU SHORA UVEDENÉHO
PŘEPRACOVANÝ/UPRAVENÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR (= PŘÍLOHA
Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) JE VŠEM ZÁJEMCŮM POSKYTNUT JAKO PŘÍLOHA TĚCHTO DODATEČNÝCH
INFORMACÍ.
Uchazeč je povinen při stanovení nabídkové ceny a při zpracování nabídky použít výhradně tento
upravený soupis prací s výkazem výměr (=TrpisVDZKanalO - Trpišov-splašková kanalizace, DVZ,DPS
[zadání]_UPRAVENY#4.xls).
Dodatečnými informacemi zpřesněné/doplněné 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 (a
v souladu s příslibem uvedeným v dodatečných informacích č.5), opětovně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a
to do 2.2.2016. Opravné Oznámení o zakázce, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní
související termíny), bude 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 21.1.2016
Ing. Jan Hurdálek p.p.
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Přílohy:
upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace: TrpisVDZKanalO - Trpišov-splašková kanalizace, DVZ,DPS
[zadání]_UPRAVENY#4.xls
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