DODATEČNÁ INFORMACE č. 1
k zadávacímu řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
zákon) na veřejnou zakázku

„ Svoz odpadů v Lipnici nad Sázavou “
Identifikace zadavatele:
Obec Lipnice nad Sázavou
Sídlo: 582 32 Lipnice nad Sázavou 50
IČ:
00267813
DIČ: CZ00267813
Zastoupen: Ing. Leošem Bláhou, starostou
Osoba zastupující zadavatele dle § 151 zákona v organizačních a administrativních
záležitostech zadávacího řízení, s možností elektronického podepisování za zadavatele:
Ing. Jan Pumpr, ADVEZ, Pražského povstání 1641, 256 01 Benešov, IČ: 14460696,
e-mail: vz@advez.cz, tel. +420 606 888 922.
K této DI č. 1 je připojena:
nová Příloha č. 1 – předpokládané množství služeb na jeden rok plnění
Harmonogram svozu. (3 str.)
nová Příloha č. 2 – jednotkové ceny – závazný ceník. (1 str.)

- k ocenění.

Na základě vlastního zjištění poskytuje zadavatel dodatečnou informaci k zadávacím
podmínkám dle § 49 odst. 4 zákona.
Text DI č. 1:
Bylo zjištěno, že v Příloze č. 1 u položek:
Vývoz 120 l nádob, Vývoz odpadkových košů, Vývoz 240 l nádob na SKO, Vývoz 1100 l
kontejnerů na SKO ve sloupci „Předpokládané množství za rok (MJ)“ není daný počet nádob
přepočítán jako měrné jednotky za 1 rok, tj. x 52. Ačkoli jejich množství vyplývá z textu ZD,
nově se do tabulky Přílohy č. 1 u těchto položek kromě množství nádob doplňuje pro
správnou orientaci také množství těchto nádob jako měrných jednotek za jeden rok.
Dále bylo zjištěno, že u Přílohy č. 2 se po převodu tabulky z přepisovatelného formátu xlsx
do elektronicky podepsaného formátu pdf nezobrazují pořadová čísla položek po stranách
tabulky. Nově se proto přímo do tabulky doplňují pořadová čísla u položek č. 36 až 53,
jejichž průměrná cena je jedním z podkritérií hodnocení.
V Lipnici nad Sázavou dne 11. ledna 2016.
Ing. Leoš Bláha
zadavatel

Ing. Jan Pumpr
Signer:

Pozn.
Žádáme tímto každého dodavatele, kterému byla tato informace doručena adresně na jeho
e-mail o potvrzení přijetí těchto dodatečných informací a to písemnou formou v odpovědi na
zaslaný email. (Potvrzení o přijetí, které je odesíláno automaticky, znamená pouze to, že se
zpráva zobrazila na počítači adresáta. Není ale zaručeno, že adresát zprávu četl a
porozuměl jejímu obsahu.) Děkujeme.
Zadavatel současně uveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na profilu
zadavatele.
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