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                                     Dodatečné informace č. 1: 

 

 

„Svážíme bioodpad z města Žandov“ 
 

 

Zadavatel změnil zadávací podmínky v písemné výzvě a textové části zadávací dokumentace v následujících 

bodech: 

 V bodě 8.2 textové části zadávací dokumentace se účinnost kupní smlouvy mění s ohledem na 

realizaci zálohových plateb v roce 2014 

Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace dodavateli o kladném posouzením zadávacího řízení ze strany 

poskytovatele dotace, konkrétně projektovým manažerem. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli 
neprodleně po zjištění této skutečnosti, kterou získá od projektového manažera buď ústně, nebo telefonicky.  

 

 V bodě 8.5 zadavatel vypouští asistenční službu a nahrazuje jí novým zněním:  

Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky. Není-li možné provést opravu  

v místě plnění zakázky, zajistí dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.  

 

 Zadavatel dále upřesňuje bod 10.4 textové části zadávací dokumentace v tomto znění: 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
subdodavatelům a aby uvedl jejich identifikační údaje (lze použít přílohu č. 4 zadávací dokumentace). 

Zadavatel v souladu se “Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v “OPŽP” (dostupných na: 

http://www.opzp.cz/ke-stazeni/702/15645/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce-z-opzp/) si vyhrazuje 

požadavek, že prostřednictvím subdodavatele nesmí být plněna– dodávka automobilu podvozku bez výměnné 

nástavby, čímž se rozumí automobile bez kontejnerového hákového nosiče.. 

  

Hákový nosič kontejnerů a další části plnění zakázky (kontejnery, sítě, doprava, uvedení do provozu včetně 

instalace, zaškolení,…) mohou být plněny prostřednictvím subdodavatele. 

 

 

Dále zadavatel změnil podmínky v kupní smlouvě: 

 Účinnost kupní smlouvy v čl. II. bodě 2. - Nové znění čl. II. bodu 2. 

2. Účinnost smlouvy: Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu smlouvy, tj. dodání předmětu koupě, 

a s tím spojený následný závazek odběratele uhradit kupní cenu, jsou podmíněny kladným posouzením zadávacího 

řízení ze strany poskytovatele dotace, konkrétně projektovým manažerem. Tuto informaci poskytne odběratel 

dodavateli neprodleně po zjištění této skutečnosti, kterou získá od projektového manažera buď ústně, nebo 

telefonicky. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném posouzení zadávacího řízení 

dodavateli. 

 

 Byl vypuštěn údaj k asistenční službě v čl. IV. bodě 13., jelikož je v čl. IV. bodě 7. dostatečně 

specifikován nástup k odstranění vad 

 

Elektronické přílohy zveřejněny na profilu zadavatele: 

 Prodloužení písemné výzvy k podání nabídek do 17. 10. 2014 do 10:00 

 NOVÁ Vzorová Kupní smlouva 
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