___________________________________________________________________________________

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Veřejná zakázka – koncesní řízení na služby ve smyslu ustanovení § 174 zákona č. 134/206 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a Pokynů pro zadávání veřejných
zakázek v OPŽP 2014–2020

„Výběr provozovatele kanalizace města Kraslice“
__________________________________________________________________________________
Město Kraslice, se sídlem náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice, IČ: 00259438, zastoupené Romanem
Kotilínkem, starostou obce (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výběr
provozovatele kanalizace města Kraslice“, v rámci realizace projektu „Kraslice – rozšíření kanalizace
III. etapa,“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004807, který je financovaný z
Operačního programu Životní prostředí, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §
98, ZZVZ.
Předmětem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, je změna referenčních hodnot provozních
nákladů na základě aktualizované skutečnosti roku 2018, známé z „Porovnání všech položek výpočtu
ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018“ a změna
stanoveného objemu nákladů položky „1.2 pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění“ v
buňce H19 na listu „Nabídka“ v ZFM1.0.xlsx.V této souvislosti Zadavatel také aktualizoval
předpokládané objemy odkapaní vody fakturované a odpadní vody předané k čištění v buňkách H44 –
H49 na listu „Nabídka“ v ZFM1.0.xlsx. Aktualizovaný Zjednodušený finanční model je přílohou této
dodatečné informace.
V souladu s ust. § 99, odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.6.2019. Mění
tak ustanovení čl. 7. Podání nabídek, 2. odstavec, Pokynů pro zpracování nabídky, Svazku 1, takto:
„Na obálce bude také uvedena obchodní firma a adresa uchazeče, na kterou je možné obálku zaslat v
případě, kdy bude nabídka podána po lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny elektronicky,
do konce lhůty pro podání nabídek, tedy do 26.6.2019 do 14:00 hodin. Nabídky doručené po uplynutí
stanovené lhůty nebudou otevřeny.“
Dále mění ustanovení čl. 8. Lhůta a místo pro podání nabídky, 2. odstavec, Oznámení o zahájení
koncesního řízení malého rozsahu, takto:
„Nabídky podávané v písemné podobě dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, která je
stanovena nejpozději do 26. 6. 2019 v 14.00 hodin. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty
nebudou otevřeny.“
Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.
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