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Určeno všem dodavatel ům 

 
 

Věc: 
 

Dodatečné informace č. 1 
Č.j.: Datum 16.01.2014 

2013_1121 / 005 v Ústí nad Orlicí 

 doporučeně s dodejkou 
uveřejněno na profilu zadavatele a na úřední desce 

 
 

Vážený dodavateli, 
 
z pověření k výkonu zadavatelských činností v zastoupení zadavatele  Obec Koldín  

se sídlem Koldín 15, 565 01 Koldín, IČ: 002 79 056, dle mandátní smlouvy č. 2013_1121 
Vám v souladu s článkem 22.3 Poskytování dodatečných informací ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE – PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY zasílám  
v rámci zadávacího řízení zadávaného formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP (verze ke dni 28.11.2013) dodate čné informace č. 1 k zadávací dokumentaci 
na akci: 
 

 

KANALIZACE A ČOV PRO OBEC KOLDÍN 
 

 
Na základě písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám ze dne 14.01.2014, doručené dne 14.01.2014 a dále podle § 49 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám s následujícím zněním: 

 
Dotaz: 
 

1) V rámci stavební části ČOV jsou navržené plastové nádrže určené k obetonování. Lze 
nahradit tyto plastové nádrže určené k obetonování železobetonovými monolitickými 
nádržemi? 

 
 

Odpov ěď k dotazu: 
 
ad 1) Podle bodu 19.3 Požadavky na varianty nabídek ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
(KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
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Text uvedený v bodu 19.3 zní: 
 

„Zadavatel podle § 70 zákona nepřipouští varianty nabídek“. 
 
 
Současně dle bodu 4.8. Závaznost soupisu ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - 

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ 
DOKUMENTACE) zadavatel nepřipouští změny soupisu. 

 
Text uvedený v bodu 4.8. Závaznost soupisu zní: 
 

„Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je 
vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv 
zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud 
není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.“ 

 
 
ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAVEBNÍCH PRAC Í, DODÁVEK 
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝM ĚR se nem ění. 
 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
 

  

Ing. Miloš Popelá ř 
jednatel společnosti OHGS s.r.o. 

pověřené výkonem  
zadavatelských činností 
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