
 

 

 

 

Obec Sudoměřice 

 

 

Dodatečná informace č. 1 – úprava termínu realizace 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  
 
Obec Sudoměřice  
Zastoupené:   Františkem Mikéskou, starostou obce  
Sídlo zadavatele: Sudoměřice č. p. 322,  
PSČ:    696 66  
IČO:   00285331 

  
 
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Název veřejné zakázky: Protierozní vegetační pásy v k. ú Sudoměřice 
 
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):  Veřejná zakázka na služby  
Předpokládaná cena veřejné zakázky:   1 900 000,00 Kč bez DPH 
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu 
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: Otevřené řízení 
 
 
Vážení dodavatelé, 
 
tímto Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám. Konkrétně zadavatele sděluje, že 
přistoupil k prolongaci termínů realizace zakázky, v důsledku čehož se mění čl. 5.3, 5.5, 7.5 a 8.6 
návrhu smlouvy o dílo (viz níže): 
 
- 5.3. Dokončení realizačních prací: do 30. 11. 2020 

- 5.5. Termín povýsadbové péče: ode dne dokončení realizačních prací po dobu tří let od 

provedení výsadby, nejpozději do 30. 11. 2023. 

- 7.5. Fakturace bude provedena k 30.10. 2020 za dokončení realizační části, za provedení 

povýsadbové péče bude prováděno vždy k 31. 12. daného kalendářního roku, v posledním roce do 30. 

11. 2023. 

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, 

plněním zakázky a jejím financováním (účetní, daňové záznamy), a to nejpozději do 30.11. 2023. 

V případě, že by zhotovitel obdržel od příslušných orgánů či třetích subjektů další doklady po lhůtě 

uvedené v předchozí větě, je povinen objednatele neprodleně o této skutečnosti informovat a tyto 

doklady objednateli poskytnout bez zbytečného odkladu. 

 

V souvislosti s prolongací termínů zadavatel poskytuje novou přílohu č. 3 Smlouva o dílo – 

návrh. Všichni dodavatelé jsou povinni do svých nabídek vložit tuto novou přílohu. 



 

 
 
Ostatní zadávací podmínky zůstávají zachovány včetně lhůty pro podání nabídek. 
 
 
Příloha k dodatečné informaci č. 1 – příloha č. 3 nový návrh smlouvy o dílo 
 
 
Za zadavatele: 
 
 
 
Mgr. Petr Spazier 
 


