DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejné zakázky na koncesi malého rozsahu práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“)

“Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu obce Nebovidy“
(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:
V zadávacím řízení zastoupen:

Kontaktní osoba:

Obec Nebovidy
Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
00235571
Ing. Jaromírem Kašparem, starostou
J&T advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
IČ 04996305
Mgr. Jan Salmon, advokát ev. č. 16428, společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Zadavatel obdržel dne 20.2.2018 žádost o vysvětlení koncesní dokumentace v následujícím
znění:
Dotaz č. 1
Ve zjednodušeném finančním modelu (ZFM) – list nabídka v buňce H60 (řádek 16, celkem ÚVN+zisk)
nedochází ke správnému součtu buněk H56 (řádek 12, ÚVN) a H57 (řádek 13, Kalkulační zisk).
Žádáme o opravu ZFM.
Dotaz č. 2
Ve zjednodušeném finančním modelu (ZFM) – list nabídka, tabulka pro výpočet přiměřeného zisku –
v buňce Q22 (řádek 5) nedochází ke správnému součtu řádku č. 1, 2, 3, 4.
K této žádosti zadavatel poskytuje následující doplnění:
K dotazu č. 1 a k dotazu č. 2
Zadavatel opravil Svazek č. 2 – Přílohu č. 5 Zjednodušený finanční model, jehož aktualizovaná verze je
přílohou tohoto doplnění. Zadavatel dále ve Zjednodušeném finančním modelu, konkrétně na listu
„Postup“ bod 3 řádek 58 buňka M58 změnil hodnotu 100 % na 90 % a na řádku 59 buňka M59
změnil hodnotu 0 % na 10 %.
Z tohoto důvodu dále zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu k podání nabídek a mění tak koncesní
dokumentaci následovně:
Nabídky budou podávány adresu zástupce zadavatele J&T advokátní kancelář s.r.o., Revoluční
1003/3, 110 00 Praha 1 – Staré město, III. patro v recepci kanceláře, a to do 2.3.2018 do 13:00 hod.
V ostatním zůstává zadávací dokumentace a oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu
bez změn.
S úctou,
Mgr. Jan Salmon, advokát
J&T advokátní kancelář s.r.o.
Příloha

J&T Advokátní kancelář
Revoluční 1003/3
110 00 Praha 1

+420 774 720 720

zjednodušený finanční model
manuál pro zjednodušený finanční model
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