CHETES s.r.o.
Pelhřimovská 2268/1, 35002 Cheb
IČO 25208845
Název veřejné zakázky:
Vozidlo o celkové hmotnosti do 18t s pohonem 4x4
vč. příslušenství na zimní údržbu

Opatření k nápravě a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel v souladu s § 44 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
předkládá opatření k nápravě k veřejné zakázce na dodávky a služby.
Zadavatel byl upozorněn na porušení podmínek „ZZVZ“, a to tím, že použil k uveřejnění výše uvedené
veřejné zakázky adresu elektronického nástroje E-ZAK, který není dle § 212 „ZZVZ“ řádně registrován
ve Věstníku veřejných zakázek.
Zadavatel učinil opatření vedoucí k nápravě a veřejná zakázka je nyní uveřejněna na profilu zadavatele,
který je řádně registrovaný ve Věstníku veřejných zakázek v souladu se „ZZVZ“.
Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
předkládá vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na dodávky a služby a úpravu
zadávací dokumentace, které je vyvozena z výše uvedeného opatření k nápravě.
Původní znění kapitol 6 a 19
6
Termín plnění zakázky
Předpoklad uzavření smlouvy:
Zahájení plnění (1 splátka):
Doba plnění finančního leasingu:
Dílčí plnění:
Dodání podvozku
Příslušenství (sněhový pluh, nástavba sypač)
19

9/2022
9/2022
60 měsíců
maximálně do 30.9.2022
maximálně do 31.12.2022

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na
31. 8. 2022 do 10:00 hodin
Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky v elektronické podobě, a to
výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele (https://zakazky.cheb.cz/).
Nové znění kapitol 6 a 19
6
Termín plnění zakázky
Předpoklad uzavření smlouvy:
Zahájení plnění (1 splátka):
Doba plnění finančního leasingu:
Dílčí plnění:
Dodání podvozku

10/2022
10/2022
60 měsíců
maximálně do 30.10.2022

Příslušenství (sněhový pluh, nástavba sypač)
19

maximálně do 31.12.2022

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na

20. 9. 2022 do 10:00 hodin

Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky v elektronické podobě, a to
výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele (https://zakazky.cheb.cz/).

Veškeré informace ohledně veřejné zakázky jsou dostupné na profilu zadavatele:
https://zakazky.cheb.cz/profile_display_3.html

S pozdravem

V Chebu dne 26. 8. 2022

………………………………
Ing. Josef Vacek

