Určeno všem dodavatelům

Č.j.:

Věc:

Dodatečné informace č. 1

Datum

2015_1055 / 012

24.08.2015

v Ústí nad Orlicí

doporučeně s dodejkou
uveřejněno na profilu zadavatele

Vážený dodavateli,
v zastoupení zadavatele REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO se sídlem Sychrova 16,
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 709 39 659, právní forma: 771 – svazek obcí, na základě pověření
k výkonu zadavatelských činností dle příkazní smlouvy č. 2015_1055 v rámci zadávacího
řízení zadávaného formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku
na dodávky, podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP,
Vám zasílám dodatečné informace k zadávacím podmínkám na akci:

KOMPOSTÉRY PRO OBCE
REGIONU ORLICKO - TŘEBOVSKO
Na základě písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám ze dne 23.08.2015, doručené dne 23.08.2015 podle § 49 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám s následujícím zněním.
Dotaz (-y) č. 1
..... není nám úplně jasný technický požadavek zadavatele, konkétně na moduly. Máme to
chápat tak, že zadavatel chce více kompostérů, tak aby dosáhnul požadovaného objemu?
např. 2x600 nebo 3x400 ? nebo se jedná o jeden celek? Jak je pak myšlen modul? Mohu
snad jako modul považovat zadní stěnu, přední stěnu a víko?

Odpovědi k dotazu č. 1
V ČÁSTI 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - TECHNICKÉ PODMÍNKY – VYMEZENÍ
CHARAKTERISTIK A POŽADAVKŮ NA DODÁVKY je uvedeno:
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Základní technické parametry

Požadované charakteristiky
min. 990 l
max. 1 210 l
stavebnicová
min. 2
max. 3

objem
konstrukce
moduly

Hodnota
parametru
nabízeného typu
uchazeč uvede
hodnotu
ano/ne
ano/ne

Zadavatel požaduje dodat zahradní kompostéry o jmenovitém celkovém objemu min.
990 l a max. 1 210 l, tzn. např. 3 x 400 l.
Kompostér o jmenovitém objemu min. 990 l a max. 1 210 l se může skládat např.
ze 3 modulů kompostéru, které budou do sebe zapojeny, respektive, které spojením vytvoří
jeden celek.
Kompostér o jmenovitém objemu min. 990 l a max. 1 210 l se může skládat
ze základního typu a rozšiřovacího modulu (stěn, které budou připojeny k základnímu
modulu).
Způsob spojení či propojení jednotlivých modulů ani počet vzpěr není zadavatelem
omezen.

Shrnutí:
OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) se nemění.
ČÁST 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY
PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) se nemění.
ČÁST 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY se nemění.
ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU
NÁVRHU SMLOUVY se nemění.
ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE se nemění
ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - TECHNICKÉ PODMÍNKY – VYMEZENÍ
CHARAKTERISTIK A POŽADAVKŮ NA DODÁVKY se nemění.
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