
Uveřejněno na profilu zadavatele dne: 23. 9. 2016

Dodatečné sdělení zadavatele k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu Svoz komunálního odpadu a 
jeho likvidace z obce Doubrava

Zadavatel veřejné zakázky: Obec Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava
Zastoupený: Mgr. Bc. Pavlem Krskem, starostou
IČO: 005 62 424
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00562424

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba, telefon: Jana Šenková, +420 597 461 313

Zadavateli byla doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečnou písemnou informaci k obsahu zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu Svoz komunálního odpadu a jeho likvidace z obce Doubrava. V souladu se 
zásadou definovanou v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zadavatel dne 22. 9. 2016 odpověděl prostřednictvím pověřené osoby na všechny dotazy a současně žádost s odpověďmi 
uveřejnil na svém profilu zadavatele.

Po zvážení všech okolností rozhodl zadavatel dodatečně upravit svou odpověď na dotaz č. 1, a to takto:

Dotaz č. 1:
Podle čl. 3 zadávací dokumentace je doba plnění uvedena ve smlouvě o dílo. V příloze č. 2 - Smlouva o dílo, čl. 4, není ale 
začátek plnění přesně uveden. Žadatel proto žádá o informaci, odkdy bude služba probíhat?

Původní odpověď zadavatele, kterou tímto ruší:
Z čl. 10, odst. 6 smlouvy o dílo vyplývá, že smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Zadavatel předpokládá podpis smlouvy a začátek plnění předmětu smlouvy dnem 18. 10. 2016. Uvedený termín je 
předpokládaný, když podpis smlouvy je odvislý od řádného ukončení veřejné zakázky malého rozsahu a výběru nejvhodnější 
nabídky. 

Nová odpověď zadavatele:
V návaznosti na dotaz tazatele rozhodl zadavatel upravit větu první čl. 4, odst. 4.2 (Místo a doba plnění) smlouvy o dílo.
Po úpravě zní věta první v tomto článku takto: Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s účinností od 1. 12. 2016.
Ostatní text tohoto odstavce zůstává bez změn.

V této souvislosti dále ruší původní text čl. 9, odst. 10.6 (Závěrečná ustanovení) a nahrazuje novým.
Po úpravě zní text tohoto článku takto: Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, 
z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek je stanovena do 26. 9. 2016 (pondělí) do 9:00 hodin, jeví se zadavateli jako 
nanejvýš korektní prodloužit termín pro podání nabídek, když tuto informaci sděluje všem dodavatelům dnes, tj. v pátek 23. 
9. 2016. Zadavatel ruší původní lhůtu pro podání nabídek, tj. 26. 9. 2016 do 9:00 hodin a stanovuje novou lhůtu pro 
podání nabídek, a to do 4. 10. 2016 do 9:00 hodin s tím, že místo pro doručení nabídek zůstává beze změn (Obec 
Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava). 

pověřená osoba jednající jménem zadavatele

Jana Šenková
Příloha - Upravená smlouva o dílo
(pro posouzení je rozhodující tato upravená smlouva)




