Obdrží:
Vyřizuje:
Dne:

Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
29. 6. 2015

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZY DODAVATELŮ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (1)
Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních
komunikací na území města Petřvaldu

Zadavatel veřejné zakázky:
IČO:
Profil zadavatele:

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
002 97 593
https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz/

Pověřená osoba:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Jana Šenková
+420 597 461 313, recte@recte.cz

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, zastoupené Ing. Jiřím Lukšou, starosta (dále jen „zadavatel“)
vyhlásilo v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na
vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zveřejněním
oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 5. 2015 pod evidenčním číslem 508983, v Úředním
věstníku Evropské unie a současně zveřejněním textové části zadávací dokumentace na svém profilu (viz výše).
V uvedené věci byla zadavateli doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečné písemné informace
k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě
stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:
Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):
Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:
23. 06. 2015
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:
29. 06. 2015
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:
29. 06. 2015
Na webových stránkách Vašeho města není dostupná obecně závazná vyhláška č. 3/1997k provádění zimní údržby
komunikací podle plánu zimní údržby a jeho dodatku. Můžu Vás požádat o její zaslání?
Písemná odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací poskytuje požadovanou vyhlášku.

Jana Šenková
osoba oprávněná jednat za zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy

Příloha uvedená v textu

