SPRÁVA

NÁRODNíHO

PARKU ŠUMAVA

Č. j. NPS 0508612018

DOPLNĚNí ZADÁ vxct DOKUMENTACE Č. 1

v zadávacím řízení
"Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina
roku 2018- 2019 na území NP Šumava"
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Správa Národního parku Šumava
1. máje 260,385 01 Vimperk
Mgr. Pavel Hubený, ředitel
00583171
Ve Vimperku dne 21. 6. 2018

Vážení,
zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), sděluje následující
doplnění zadávacích podmínek vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadané
v otevřeném řízení dle zákona "Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných
sortimentů na období 2. polovina roku 2018- 2019na území NP Šumava" .

•
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci konkrétně v kapitole 1. Informace o druhu a
předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace je uvedena předpokládaná hodnota
veřejné zakázky 11125 000,-Kč bez DPH.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že předmět plnění rámcové dohody
bude ponížen o částku 1 984 OOO,-Kč
bez DPH z celkové předpokládané hodnoty 11.125.000,Kč bez DPH.
Tímto zadavatel uveřejňuje přílohu "PR3_Rámcová dohoda_nová",
předchozí přílohu "PR3_Rámcová dohoda".

která

nahrazuje

V souladu s touto dodatečnou informací byl upraven článek II. Místo a doba plnění
minitendrů:
Rámcová dohoda je uzavřena na období od data podpisu dohody do 31. 12. 2019 nebo do
vyčerpání částky 9.141.000,-Kč bez DPH.
A dále článek VI. Doba trvání rámcové dohody:

Platnost rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale také
vyčerpáním Zadavatelem vymezených finančních prostředků ve výši 9.141.000,-Kč
bez DPH při realizaci jednotlivých minitendrů.
S ohledem na tuto dodatečnou informaci je aktuální předpokládaná
9.141.000,-Kč bez DPH zároveň částkou maximální a nepřekročitelnou.
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Výše uvedené informace nevedly ke změně zadávacích podmínek. Lhůta pro podání
nabídek, která byla zadavatelem stanovena na 17. 07. 2018 do 9:00 hodin, se tímto
nemění,
Příloha: PR 3_Rámcová dohoda nová

S pozdravem

I
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Ing. Emi1ie Cvrčková, vedoucí oddělení VZ
Správa Národního parku Šumava

