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Veřejný zadavatel: 
 
Městská část Praha-Slivenec 
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 
IČ: 00241661 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000 
Telefon: (+420) 251 818 044 
Email: slivenec@praha-slivenec.cz 
www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm  
Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka 

Zástupce zadavatele ve VZ:  
 
Petronium s.r.o. 
Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice n. P. 
Kancelář v Praze: Mládežnická 3062/4, 106 00 Praha 10 
IČ: 29304601 
Tel: (+420) 605 942 921 
E-mail: info@petrjakubicek.cz 
www: http://www.petrjakubicek.cz 
Zastoupený: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel 

 
 
 

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám ve VZ malého rozsahu 
 

„Opěrná zeď a úpravy vstupu hřbitova“ 
 
 

Praha-Slivenec, 14.10.2016 
 
 
V souladu s dotazy vznesenými uchazeči sděluje administrátor veřejné zakázky všem uchazečům dle 
ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) tyto 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
 
 
 

1. Dotaz uchazeče: 
 

 
 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Odeslání výzvy k podání nabídek proběhlo v pátek 7.10.2016, chybou na straně zástupce zadavatele 
ve VZ však nebylo doručeno 5-ti uchazečům vyzývaným v této veřejné zakázce. Svoji chybu 
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společnost Petronium s.r.o. zjistila v pondělí 14.10.2016 a ověřila v úterý 15.10.2016 telefonicky. Bylo 
potvrzeno, že výzvu patrně nedostal žádný z vyzývaných uchazečů. Zástupce zadavatele ve VZ proto 
poslal novou výzvu dne 14.10.2016, ve které nabídnul uchazečům prodloužení termínu pro podání 
nabídek, pokud o to projeví zájem.  
 
Na základě výše uvedené žádosti uchazeče a ve snaze zahladit své pochybení a za účelem získání 

kvalitních nabídek stanovil zadavatel tyto nové lhůty ve VZ: 

 

Lhůta Den Hodina 

Zadávací lhůta 31.12.2016  

Datum zveřejnění na profilu zadavatele 3.10.2016  

Odeslání výzvy uchazečům 14.10.2016  

Prohlídka místa plnění -  

Konec lhůty pro dodatečné informace 19.10.2016  

Doručení nabídek uchazečů 24.10.2016 12:00 

Otevírání obálek s nabídkami 24.10.2016 12:15 

1. jednání hodnotící komise (pravděpodobně) 26.10.2016 15:00 

 
 
Zadavatel žádá uchazeče o respektování těchto nových lhůt. Za komplikace se omlouváme. 
 
 
Vážení uchazeči, děkujeme za Vaše dotazy a Váš zájem o naši veřejnou zakázku. Věříme, že jsme 
dotazy zodpověděli k Vaší spokojenosti.  
 
 
S pozdravem 
 
 
Za zadavatele: 
 
 

………………………………….. 
Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel 

 
 


