V Praze dne 26. července 2016

Dodatečná informace č. 2 - 4 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek
k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:
„Restaurování náhrobků“
zadávané v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) mimo režim ZVZ, nicméně za dodržení
základních zásad zadávání veřejných zakázek uvedených v ustanovení § 6 ZVZ.
Zadavatel, Správa pražských hřbitovů, p. o., IČO: 452 45 801, sídlo: Vinohradská
2807/153c, 130 00 Praha 3, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem
zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky rozhoduje o
změně zadávacích podmínek k výše uvedené zakázce a poskytuje následující dodatečné
informace k těmto zadávacím podmínkám:
Dotazy:
-

prosím, aby bylo možné doplnit údaje v přílohách jako smlouva o dílo, krycí list, čestné
prohlášení, zveřejnit je ve formátu Word, který umožnuje po stažení požadované
úpravy.

-

dále prosím o zveřejnění přílohy, plánku Olšanských hřbitovů, nejlépe s bodovým
zakreslením restaurovaných náhrobků. Bez prohlídky na místě nelze odpovědně
ocenit položky. Jinak by bylo nutné pro uchazeče zajistit prohlídku za doprovodu
povolané osoby.

Dodatečná informace č. 2:
Ad první odrážka
Zadavatel tímto elektronicky odesílá všem známým zájemcům o veřejnou zakázku
editovatelný formát Výzvy vč. příloh.
Editovatelný formát zadavatel odešle elektornicky i všem dalším zájemcům, kteří o něj
požádají u kontaktní osoby zadavatele, Veroniky Žákové, advokátky společnosti iora legal,
advokátní kancelář, s.r.o., e-mail: veronika@iora.cz.
Ad druhá odrážka
Zadavatel rozšiřuje zadávací podmínky o plánek Olšanských hřbitovů s vyznačenými
místy, kde se nachází náhrobky, které jsou předmětem restaurování. Plánek je zveřejněn
na webových stránkách zadavatele (http://www.hrbitovy.cz/) konkrétně pod záložku
Zprávy -> Veřejné zakázky.
Dodatečná informace č. 3

V souvislosti s rozpornými informace v kap. 5 výzvy zadavatel pro vyloučení pochybností
uvádí, že předmětem hodnocení bude celková nabídková cena včetně DPH.
Zadavatel upozorňuje na chybu v příloze č. 3 – vzor čestného prohlášení, kde je uveden
špatný název zakázky. V editovatelné verzi výzvy, kterou zadavatel poskytuje dodavatelům
toto administrativní pochybení již zadavatel opravil.
Dodatečná informace č. 4
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nabídky je možné podávat nejpozději do 8. 8. 2016 10:00 hodin.
Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.
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