ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
OPRAVA – ZMĚNA ČLÁNKU 6.
pro stavební zakázku na

KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE –
2. ETAPA KANALIZAČNÍ SBĚRAČ „A“

mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění
a
zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obce Dunajovice

Textová část

Název zakázky:
KANALIZACE A VODOVOD DUNAJOVICE – 2. ETAPA KANALIZAČNÍ SBĚRAČ „A“

Zadavatel:

Obec Dunajovice
se sídlem Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
IČ : 00512974
DIČ: CZ00512974

Na základě připomínek uchazečů o zakázku mění zadavatel článek „6. Způsob zpracování nabídkové
ceny“ zadávací dokumentace. Nejvyšší přípustná nabídková cena ve výši 750.000,- Kč bez DPH se
jeví jako nereálná pro požadovanou kvalitu materiálu a prací. Proto se tato nejvyšší nabídková cena
navyšuje na 1.000.000,- Kč bez DPH.
Nové znění článku „6. Způsob zpracování nabídkové ceny“ zadávací dokumentace zní:
6. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací
je projektová dokumentace a zpracované položkové rozpočty s výkazy výměr a prací, které jsou
přílohou této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou
projektovou dokumentací.
Uchazeč stanoví v rámci své nabídky nabídkové ceny pro:
- stavbu kanalizačního sběrače „A“
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, nabídková cena bude stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“.
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč tak, aby odpovídala celému plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění
bude uvedena na krycím listu nabídky.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nejvyšší přípustná nabídková cena je
1.000.000,- Kč bez DPH.
V Dunajovicích, dne 18. 3. 2015

František
Uhlíř

Digitálně podepsal František Uhlíř
DN: c=CZ, o=Obec Dunajovice [IČ
00512974], ou=Czech Point, ou=1,
cn=František Uhlíř,
serialNumber=P152504, title=starosta
Datum: 2015.03.18 10:50:42 +01'00'

......……………………………………
František Uhlíř, starosta obce

