Oznámení změny a doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem:
„Vrchlabí, ul. Slovanská – veřejné osvětlení“
Na základě dotazů účastníka zadávacího řízení mění a doplňuje zadavatel zadávací
dokumentaci na shora uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu takto:
1) Bod 3.3. zadávací dokumentace druhá věta zní:
Návrh smlouvy o dílo musí být předložen v písemné a elektronické podobě ve znění dle
návrhu smlouvy obsažené v zadávací dokumentaci a musí v něm být doplněny nevyplněné
údaje:
- datum ( kalendářní den) zahájení realizace stavby (musí být v průběhu měsíce
listopadu 2019)
- datum (kalendářní den) splnění díla
- cena díla v členění dle návrhu smlouvy o dílo
2) Změny obsahu návrhu smlouvy o dílo č. objednatele 2019/17:
Bod 4.1. zní: 4.1. Datum zahájení plnění díla:
Bod 4.2. zní:: 4.2. Datum splnění díla:
Bod 8.4.zní:
Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s touto smlouvou a ve věcech touto smlouvou
neupravených dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
Bod 8.7. zní:
Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy platné a rozsahu předmětu
díla odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rámci plnění
díla dle této smlouvy.
Bod 8.9. poslední věta zní:
S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje
nakládat v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a
s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Bod 9.3 zní:
Vady předmětu díla je oprávněn oznamovat objednatel zhotoviteli písemně nebo prostředky
elektronické komunikace bez povinnosti opatřovat elektronickou komunikaci zaručeným
elektronickým podpisem. Obsahem oznámení musí být vždy popis vady a lhůta jejího
odstranění, která je pro zhotovitele závazná. Lhůtu odstranění vady je povinen objednatel
stanovit s ohledem na rozsah zjištěné vady a další okolnosti (nebezpečí dalších škod
způsobených zjištěnou vadou, klimatické podmínky atp. )
Bod 11.3 zní:
Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Bod 11.8. zní:
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv, které zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Zhotovitel pro účely
zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv prohlašuje, že žádné údaje obsažené ve
smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství.
3. Další sdělení zadavatele:
a) přílohou oznámení těchto změn zadávací dokumentace je upravený návrh smlouvy o dílo,
který nahrazuje původní návrh a účastník zadávacího řízení je povinen jako součást své
nabídky předložit doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo ve znění přílohy tohoto
oznámení
b) zadavatel pro odstranění pochybností účastníků zadávacího řízení sděluje, že pro
hodnocení nabídek nestanovuje žádná hodnotící kritéria, jelikož při posouzení a hodnocení
nabídek není vázán zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou zásad stanovených v § 6 tohoto zákona.
c) lhůta pro podání nabídky se vzhledem k doplňování zadávací informace a oznámení změny
SOD stanovuje do 30.10.2019 do 9,00h. V této lhůtě musí být nabídka doručena k rukám
zadavatele. Veřejné otevírání obálek se uskuteční dne 30.10.2019 v 9,15h ve velké zasedací
místnosti MěÚ Vrchlabí.
d) zadavatel požaduje LED svítidla, která budou splňovat kritéria výpočtu osvětlení, které se
tímto doplňuje do podkladů zadávací dokumentace
e) zadavatel tímto opravuje soupis prací v záložce Rekapitulace, kde byla odstraněna chyba
v součtu v buňce D17 (chyběla zde připočtená celková cena z buněk D11 a D12)
Příloha: Návrh smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/17

