Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné
informace
Zadavatel veřejné zakázky
Obec Vinařice,
V. ulice 250, 273 07 Vinařice,
IČ: 00235113

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE
Věc: Oznámení o změně zadávací dokumentace
Zadavatel dnešního dne rozeslal emailem odpověď na dotaz č. 29. V důsledku odpovědi na
dotaz č. 29 došlo ke změně: A. zadávací dokumentace, B. obchodních podmínek – návrhu
smlouvy o dílo a C. změně projektové dokumentace. Zadavatel rozeslal emailem odpověď na
uvedený dotaz č. 29 spolu s podrobným popisem provedených změn.
V důsledku výše popsaných změn došlo k prodloužení termínu pro doručení nabídek.
Nedopatřením bylo uvedeno datum 21.4.2014, které bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných
zakázek. Na datum 21.4.2014 připadá statní svátek – Velikonoce. Proto došlo ke změně data
pro doručení nabídek a termín byl posunut na nové datum 22.4.2014 v 10 hodin. Dále došlo
ke změně předpokládaného data zahájení plnění na den 5.6.2014. Změna termínu byla
odsouhlasena Věstníkem veřejných zakázek a v průběhu zítřejšího rána bude zveřejněna ve
Věstníku veřejných zakázek. V důsledku posunu termínu došlo ke změně zadávací
dokumentace (navíc oproti změnám popsaným v odpovědi na dotaz č. 29) a to ke změně
článků 3.2, 9.4. a 10. zadávací dokumentace. Uvedené články nově zní takto:
3.2.

Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího
řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky. Doba plnění veřejné zakázky
je stanovena na nejvýše 416 dní.
Předpokládané datum zahájení plnění je 5.6.2014.
Zadavatel požaduje, aby celý předmět plnění této veřejné zakázky byl dokončen a
předán včetně všech smluvních povinností uvedených v čl. I. návrhu Smlouvy o dílo
(dále jen termín dokončení díla) nejpozději 416 dní ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že stanovené termíny dokončení jsou maximální a
nepřekročitelné, a to i v případě, že ze strany zadavatele bude nemožné termín
předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením
doby trvání zadávacího řízení).
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Zadavatelem stanovené termíny platí za následujících podmínek:
- Zahájení stavby je podmíněno přidělením finančních prostředků z SFŽP a
zadavatel má právo jej podle doby přidělení finančních prostředků stanovit jinak
- Termín dokončení může být zadavatelem upraven podle podmínek stanovených
poskytovatelem dotace a v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků
z dotace bez nároků na zvýšení ceny díla.
Splnění dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení
všech stavebních prací, na základě uzavřené Smlouvy o dílo ve znění případných změn
a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méněprací, její vyklizení a
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.
9.4.

Nabídku lze zaslat doporučeně na adresu zadavatele tak, aby byla do konce stanovené
lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Nabídky budou také přijímány v
prostorách zadavatele, v úředních hodinách zadavatele. Nejpozději však 22.4.2014 v
10.00 hod. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k
hodnocení. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a
opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. Uchazeč je povinen
podat (doručit) nabídku v listinné podobě na uvedené místo a v rámci stanovené lhůty.
V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence
podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky na výše
uvedenou adresu, nikoliv předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní
licence podle zvláštního právního předpisu.

10.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 22.4.2014 v 10.00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání
obálek právo zúčastnit se maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku, a
to buď statutární zástupce nebo jím písemně zmocněná osoba.
Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v
požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.

V Praze dne 17.3.2014
Mgr. Lukáš Damborský
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