
 
Dodatečná informace č. 6 ze dne 10.7.2013 

 
veřejné zakázky na podlimitní stavební práce zadávané sektorovým zadavatelem ve smyslu 
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)  
 

 
Název veřejné zakázky: „Plnící stanice CNG“ 

 
 
Sektorový zadavatel: 

 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Sídlo:         Revoluční 26, Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Milanem Šlejtrem, pověřeným výkonem funkce výkonného 

ředitele společnosti  
IČ,DIČ: 250 13 891, CZ250 13 891 

 
   
 
Dotaz 1  
V zadávací dokumentaci je v bodě uvedeno  
4.2. Prokázání kvalifikace - pravost a stáří dokladů  
4.2.1. Veškeré doklady musejí být doloženy ve formě požadované zákonem, pokud  
zadavatel neurčí jinak, pak platí, že doklady musí být doloženy v prosté kopii  
a  
14.1. Obsah nabídky  
Nabídka bude podána v následující struktuře v originálech, nebo ověřených kopiích dokladů;  
 
Dotaz:  
Máme tomu rozumět, že zadavatel požaduje do nabídky doložit ověřené kopie dokladů 
prokazující kvalifikaci a originály čestných prohlášení a dokumentů kde jsou vyžadovány 
podpisy uchazeče.  
 
 
Odpověď 1  
Zadavatel konstatuje, že v zadávacích podmínkách v článku 4.2. Prokázání kvalifikace – 
pravost a stáří dokladů uvádí, že veškeré doklady musejí být doloženy ve formě požadované 
zákonem, pokud zadavatel neurčí jinak, pak platí, že doklady musí být doloženy v prosté 
kopii. Ostatní části nabídky budou doloženy v originálech nebo ověřených kopiích. 
 

 
 

V souladu s § 49 odst. 4 zákona poskytuje zadavatel dodatečnou informaci. 
 

      V technické specifikaci se upravuje možnost zvýšení příkonu elektrického motoru 
kompresoru na 2 x 130 kW.  
Jedná se o bod 2.2. zadávací dokumentace 

· 2x jednotka kompresoru - výkon min. 2 x 800 Nm3/h @23bar, vzduchem chlazený, 
elektrický motor v nevýbušném provedení příkon motoru max. 2 x 130 kW, výstupní 
tlak max. 250bar, kompletní bezpečnostní výbava.  

 



 

 

 

 

 

 

Strana 2 (celkem 2) 

 

Zadavatel touto dodatečnou informací umožňuje zvýšit maximální stanovený příkon 
kompresoru avšak maximálně na 130 kW a při zachování minimálního výkonu stanovaného 
technickou specifikací a projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace. 

 
Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené zakázky, 
a to takto: 
Konec lhůty pro podání nabídek: 6.8.2013 ve 13,00 hod. 
Otevírání obálek se uskuteční : 6.8.2013 ve 13,05 
Místo pro podání nabídek se nemění. 
Prodloužení lhůty zadavatel uskutečnil s ohledem na uveřejněné dodatečné informace 
obsahující upřesnění zadávacích podmínek. 

 
 
 
 


