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ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

název veřejné zakázky: DODÁVKY TECHNICKÉHO BENZÍNU 80/110
Změna v zadávací dokumentaci:
Zadavatel tímto oznamuje účastníkům zadávacího řízení v souladu s ust. § 99 zákona změnu
zadávací dokumentace.
A. Článek 5. Návrh smlouvy, obchodní a platební podmínky
Text v bodě č. 5.3. se ruší a nahrazuje se textem v novém znění:
5.3.

Dodavatel do návrhu rámcové dohody doplní své identifikační údaje. Přílohou č. 1 návrhu
rámcové dohody je tabulka, v níž dodavatel uvede svou nabídkovou cenu v Kč za litr bez
DPH a cenu celkem bez DPH v Kč za litr.

B. Článek 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Text v bodě č. 6.1. se ruší a nahrazuje se textem v novém znění:
6.1.

Účastník vyplní tabulku v příloze č.3 a/nebo v příloze č. 4 ZD.
Pro stanovení celkové nabídkové ceny dodavatel vyplní v tabulce „Cenová nabídka“ pro
každou část veřejné zakázky zvlášť:
 Jednotkovou cenu v Kč za litr bez DPH vč. dopravy do místa plnění (zaokrouhleno
na dvě desetinná místa)
 Cenu celkem v Kč za litr bez DPH vč. dopravy do místa plnění (zaokrouhleno na
dvě desetinná místa)

C. Článek 7. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Text v bodě č. 7.2. se ruší a nahrazuje se textem v novém znění:
7.2.

Kritéria ekonomické výhodnosti:
nejnižší nabídková cena
100 %
Nabídkovou cenu uvede účastník bez DPH v Kč za litr.

D. Doplnění nového bodu č. 2.6.1 na základě dotazu potenciálního dodavatele.
2.6.1. Technická specifikace Benzinového čističe, balení v barelu 10 litrů:
Vlastnost
Nízkovroucí benzín
Hustota při 15º C
Toluen

Specifikace
≥ 95,0 %
≤ 0,730 g/cm3
≤ 5,0 %

E. Zadavatel tímto oznamuje účastníkům zadávacího řízení v souladu s ust. § 99 zákona
změnu lhůty pro podání nabídek.
Článek 8. Lhůty, bod č. 8.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 04. 02. 2020 v 10:00 hod. se
ruší a nahrazuje se novým zněním:
8.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 02. 2020 v 13:00 hod.

Odůvodnění:
Zadavatel změnil v bodech č. 5.3., 6.1, a 7.2. údaj o jednotce nabízené ceny z Kč/kg na Kč/litr,
a to z důvodu, že došlo k administrativní chybě ze strany zadavatele.
Zadavatel doplnil technickou specifikaci poptávaného zboží z důvodu odběru menšího množství
pro část 2 veřejné zakázky - dodávky pro LOM PRAHA s.p. Pardubice a možnosti dodávání
technického benzínu (benzinového čističe) v menším, 10 litrovém balení.
Z důvodu výše provedených změn zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ust. § 99 b. 2
prodloužil lhůtu pro podání nabídek o jeden týden.
Příloha:
P3_opravená tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro 1. část VZ
P4_opravená tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro 2. část VZ
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