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OZNÁMENÍ O ÚPRAVĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
A OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a př íjemce podpory - OPŽP
zakázka malého rozsahu 2. katego rie

Zakázka:

,,Separace a svoz bioodpadu v obci Vidče"

Zadavatel:

Obec Vidče, V idče 96, 756 53 Vidče

Zastoupen :

regiozona s.r.o ., Sokolská 3938, 760 01 Zl ín

Druh zakázky :

veřej ná zakázka na dodávku

Zp ůsob zadání:

Zakázka malého rozsahu - 2. kategorie (nejedná se o zadávací řízení
dle zákona č.137/2006 Sb .)

a)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavate le:
Se sídlem:
I Č:

Obec Vidče

Kontaktní údaje zadavatele:
Název zástupce zadavatele
Adresa zástupce zadavatele:
e-mail:
telefo n:

Vidče 96, 756 53 V i dče
00304433
Mgr. Pavel Drda - 571 655 010
regiozona s.r.o.

Sokolská 3938, Zlín 760 01
dotace@regiozona.cz
774 230 505

b) Informace o úpravě zadávacích podmínek
Zadavatel výše specifi kované veřejné zakázky sděluje, že dochází k úpravě podmínek zadávací
dokumentace, re spektive ke změně některých bodů v návrhu kupn í smlouvy, kte rý je přílohou
zadávací doku mentace
Přesným d ůvodem pro dané úpravy je z měna t ermínu dodávky předmětu v př í loze č. 3
Zadávací dokumentace - Návrh kup ní sm louvy :
Původní znění v návrhu kupn í smlouvy:

Ill.
3.1.

Termín plnění, místo p l nění, dodávka, instala ce

Prodávající se zavazuje dodat p ředmět koupě dle čl. I. nej později do 30. 1. 2016.
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IV. Platební podmínky a fakturace
4.1.

Platba bude provedena na základě faktur vystavených prodávajícím, a to následujícím
způsobem:

- 1. faktura (zálohová) ve výši 80 % ceny dodávky dle kupní sm louvy bude vystavena
nejpozději k 20. 11. 2015
- 2. faktura ve výši 20 % ceny dodávky dle kupní smlouvy bude vystavena nejpozději k 30.
1. 2016, respektive neprodleně po předán í a převzetí předmětu koupě .
Aktualizované znění v návrhu kupní smlouvy:
Ill. Termín plnění, místo plnění, dodávka, instalace

3.1.

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. I. nejpozděj i do 23.12.2015.
IV.

4.1.

Platební podmínky a fakturace

Platba bude provedena na zák lad ě faktur vystavených prodávaj ícím, a to následujícím
způsobem:

- 1. faktura (zálohová) ve výši 80 % ceny dodávky dle kupní smlouvy bude vystavena
nejpozději k 30. 10. 2015
- 2. faktura ve výši 20 % ceny dodávky dle kupní smlouvy bude vystavena nejpozděj i k 23.
12. 2015, respektive neprodleně po předání a převzetí předmětu koupě.
c) Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek
Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek dle bodu b) tohoto oznámení, díky kte rému se může
rozšířit okruh možných dodavatelů, současně prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídky
tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo
pro podání nabíd ek.
Nově stanovení lhůta pro podání nabídek a termín otevírání:

•

Lhůta

•

Otevírání obálek se bude konat dne 3.9. 2015 od 9.15 hod.

pro podání nabídek je stanovena do 3.9.2015 do 9.15 hod

d) Ostatní informace
Oznámení o úpravě zadávacích podmínek a oznámení o prodloužen í l hůty pro podán í nabídek
bude zasláno všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva k podání nabídek, respektive těm ,
kteří požádal i o zaslání zadávací dokumentace. Současně bude oznámen í zveřej něno na ú ř edn í
desce obce Vidče . Oznámen í zahrnuje:
oznámení o úpravě zadávacích podmínek a oznámení o prod loužení l h ů ty pro podání
nabídek
opravenou verzi návrhu kupní smlouvy dle aktua lizovaného zně ní
Všechny ostatní dokumenty zadávací dokumentace včetně př íl oh zůstávají n ez měněny .
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Ve Vidči dne 19. 8. 2015
Zadavatel:

Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče

Statutární zástupce zadavatele:

Mgr. Pavel Drda, starosta obce

Zástupce zadavatele:

Mgr. Jaromír

Podpis zadavatele :

Kova ří k

při rodu

