Dodatečná informace č. 5 ze dne 28.6.2013
veřejné zakázky na podlimitní stavební práce zadávané sektorovým zadavatelem ve smyslu
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Plnící stanice CNG“

Sektorový zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Sídlo:
Revoluční 26, Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Milanem Šlejtrem, pověřeným výkonem funkce výkonného
ředitele společnosti
IČ,DIČ::
250 13 891, CZ250 13 891
V souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytuje zadavatel dodatečnou informaci.
1.
Sektorový zadavatel upřesňuje, že zvolené technické řešení technologie je plně na
dodavateli, avšak toto technické řešení musí splňovat technické specifikace uvedené v
zadávacích podmínkách. Dodavatel musí plně splnit zadávací podmínky.
2.
Článek 13 Zadávací dokumentace – výzvy k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou
zakázku se mění takto:

13. článek

Podmínky a lhůta pro podání nabídek

13.1. Podmínky pro podání nabídek
a) Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který
nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více
dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení (§ 69 odst. 2 zákona).
c) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech
dodavatelů.
13.2. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v uzavřené obálce,
která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.: „Plnící stanice CNG“ a textem
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítkem, případně
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou
osobou. Doporučením zadavatele je nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s
jednotlivými listy včetně příloh. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je
možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. srpna 2013 ve 13.00 hod.

Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou na adresu
zadavatele Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 400 19 Ústí nad
Labem nebo osobně na adresu zadavatele Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.,
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem, kancelář asistentky ředitele v pracovní dny od 9,00 do
15,00 hod. do výše uvedeného data a hodiny.

13.3 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 1.8.2013 ve 13,05 hod. v zasedací místnosti zadavatele
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem, 1.
Patro.

13.4

Otevírání obálek je veřejné.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami
a) zástupci zadavatele,
b) zástupci uchazečů,
c) členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci),
jmenovaní zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7
zákona,
13.5. Postup komise při otevírání obálek
Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle
pořadového čísla doručení.
Komise kontroluje v souladu s § 71 odst. 8 zákona, zda:
a) je nabídka zpracována v českém jazyce,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Strana 2 (celkem 2)

