Ve Zruči nad Sázavou, dne 28. 8. 2014
Věc: Dodatečné informace (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
Dodávka zametacího vozidla a techniky pro svoz bioodpadu - Město Zruč nad Sázavou
I. část – Snížení prašnosti ve Zruči nad Sázavou
II. část – Zavedení svozu bioodpadu
Veřejný zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Vážení uchazeči,
zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené
dodatečné informace (v pořadí první).
1) Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do obou částí zakázky do 15. 9. 2014 do
10:00 hod. V návaznosti na to mění znění zadávací dokumentace v rozsahu:
3.1.

Lhůty a termíny

Datum odeslání výzvy dodavatelům k podání
18. 8. 2014
nabídek
Datum uveřejnění na profilu zadavatele
18. 8. 2014
Datum pro podání nabídek
15. 9. 2014 do 10:00 hod.
Předpokládaný podpis Kupní smlouvy
září 2014
Předpokládané zahájení plnění
po podpisu Kupní smlouvy
Předpokládané datum dodávky předmětu plnění
do 60 dnů od podpisu Kupní smlouvy

7.2.7. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 15. 9. 2014 do 10:00 hod. jedním z
následujících způsobů: …
9.
Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 15. 9. 2014 v 10:00 hodin na adrese sídla
zadavatele - budova městského úřadu, Zámek 1, Zruč nad Sázavou. ...
11.
Poučení o dodatečných informacích
Uchazeči se mohou obracet na administrátora této veřejné zakázky písemně s žádostmi o
dodatečné informace vztahujícími se k této veřejné zakázce nejpozději do 8. 9. 2014 do
10:00 hod.

2) Zadavatel mění znění zadávací dokumentace odst. 4.3.1 na znění nové:
4.3.1. I. část: Předmětem I. části zakázky je dodávka jednoho kusu nové čistící komunální
techniky - samosběrný zametací vůz s instalovaným filtrem pro záchyt jemných částic.
Principem zametacího systému je sání nečistot ve spojení s velkými kartáči. Samosběrný
zametací vůz musí umožňovat jednoduché napojení různých druhů nástaveb pro čištění a
úklid komunikací. Zametací nástavba je základním prvkem pro čištění komunikací. Konkrétní
specifikace zametacího vozu je stanovena v Technické dokumentaci do I. části (příloha č. 4 a)
této zadávací dokumentace), dodavatel je povinen splnit minimálně tyto stanovené
parametry.
3) Zadavatel mění znění Přílohy č. 5a) a 5b) v rozsahu odstavců 3.1 až 3.6 a 5.1 až 5.3. Nová
znění návrhů Kupních smluv do I. a II. části jsou přílohami této dodatečné informace.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené
dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.
Přílohy:
Příloha ZD 5a) Návrh kupní smlouvy (I. část – Snížení prašnosti ve Zruči nad Sázavou)
Příloha ZD 5b) Návrh kupní smlouva (II. část – Zavedení svozu bioodpadu)

S pozdravem
Mgr. Martina Zábranská Vrátná
za administrátora veřejné zakázky
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