V Jablonci nad Nisou dne 8. 11. 2016
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byla zadavateli doručena žádost o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Dodávka 3ks rypadlo-nakladačů“, ev. č. veřejné
zakázky: 640752 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané zadavatelem Silnice LK a.s., se sídlem:
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 287 46 503 (dále jen „Zadavatel“).
S ohledem na uvedené tímto Zadavatel v souladu s § 49 ZVZ poskytuje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky.
Dotaz č. 1
Text dotazu dodavatele:
„Technická specifikace a požadavky:
I.A,B,C, bod 15 – Teleskopická násada podkopu s posuvnou vnější částí
Dotaz - Připustíte variantu, kdy nabízený stroj bude mít teleskopickou násadu podkopu s posuvnou
vnitřní částí?“
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel připouští i jinou variantu teleskopické násady podkopu, tj. i s posuvnou vnitřní částí.
S ohledem na uvedené Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek, a to konkrétně úpravy přílohy
č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Bod I.A,B.C č. 15 předmětné přílohy se nahrazuje
následujícím zněním:
15

Teleskopická násada podkopu

ANO/NE

[doplní uchazeč]

Pro úplnost Zadavatel uvádí, že tato změna nemá vliv na ostatní technické požadavky a parametry
požadovaného plnění.
Dotaz č. 2
Text dotazu dodavatele:
„Je možné nabídnout jiné technické řešení teleskopické násady při zachování požadovaných parametrů
na hloubkový dosah?“
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Teleskopická podkopu s posuvnou vnější částí
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[doplní uchazeč]

Odpověď Zadavatele:
Zadavatel připouští i jinou variantu teleskopické násady podkopu. Viz odpověď k dotazu č. 1.

Poskytnutí upravené přílohy č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky
Upravený text přílohy č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dokument s názvem
„03_priloha_c_2_Technicka_specifikace_a_pozadavky_FINAL_upraveno_2016-11-08.xlsx“) poskytuje
Zadavatel zájemcům spolu s těmito dodatečnými informacemi. Dodatečné informace včetně přílohy
jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.
Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit závazný návrh smlouvy
v souladu s úpravou uvedenou v těchto dodatečných informacích.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
V návaznosti na provedenou změnu zadávacích podmínek tímto Zadavatel informuje zájemce,
že v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to v následujícím
rozsahu:
Lhůta pro podání nabídek: 30. 11. 2016 do 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídek zůstává stejné, tj. Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24,
466 05 Jablonec nad Nisou.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
předpokládá zahájení otevírání obálek 30. 11. 2016 od 10:10 hodin.
Přílohy: Upravený text přílohy č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky
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