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Městská část Praha 16' Václava Balého 2313,
153 oo Praha - Radotín, ICo : 0024159& DIc : CZo0241598

zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení Ing. PeEem šiškou Ičo 7o55o5a1

DopIňující informace k Zadávací dokumentaci č. 1
Podle ustanovení s 38 zákona č. 13712006 sb.a podle ! závazné pokyny pro žadatele a příiemce

oodoorv v oPŽP' Dodtimitni veřejná zakázka na stavební pÍáce ve Úednodušeném řízení

''čist'Ú Radotín - wbudování oodzemních konteinerů oro
zIepšení svstému třídění komunálního odpadu"

DoDlňuiící info.mace mění Dlatébní Dodmínkv v Texfu zD v odst. 6.2 takto l

Původní olatební oodmínka :

splatnost faktur bude 30 dnů, a bude prováděna průběžně měsíčně s omezením :

- Fakturace budou prováděny do ýše 9oolo z provedených pracís tím, že zbylých 10o/o z částky
hodnoty celého díla může b'ýt proplaceno až po dokončení díla a odstranění případných Vad a
nedodělků.

Zhotovitel poslq/tne na dílo záruku za řádné provedení stavebních pracívčetně použiých materiálů
záruku v délce min. 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetídíla

Doolňuiící olatební Dodmínka :

splatnost faKur bude 30 dnů. FaKurace budou prováděny do výše 100o/o z provedených prací
s tím, že dodavatel :

_ může VystavÍt zálohovou fakturu do ýše 90% ceny díla, a to do 18.11. 2014 Včetně
_ před zahájením pracísložína účet zadavatele č.: 6015-2000861379/0800 nebo formou

bankovní záruky případně také formou pojištění záruky, kauci ve ýši 10 o/o z ýše
předpokládané hodnoty díla s tím, že uvolněnízáruky či navrácení kauce může být až po

dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků
Zhotovitel posMne na dílo záruku za řádné provedení stavebních pracívčetně použiých materiálů

záruku V délce min. 60 měsí.ů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla

Doolňuiící informace mění olatební Dodmínkv v příloze č.2 - návflu soD v odst. 3.3 a 3.4 - takto I

Původní olatební oodminka v odst. 3 :

objednatel nebude poskytov at zálohy. splatnost faktur je smluVními stranamj
dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem
objednateli. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu
objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem
Vystavované faktury zhotovitel je oprávněn vystaVit dílčí fakturu na základě

( k zakázce ve zkráceném
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předáVacího protokolu, kde bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací
a dodáVek na základě položkového rozpočtu stavby a skutečně provedených prací, a to
až do výše 90o/o ceny díla (bez DPH).

4. částka 10 o/o z celkové ceny díla je zádržným, které slouží k zajištění řádného a
včasného splnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. objednatel je oprávněn
uspokojovat ze zádtžného všechny své nároky ve Vztahu ke zhotoviteli podle této
smíouvy, na něž jim Vznikne podle této smlouvy nárok; o každém takovémto
uspokojení musí příslušný objednatel zhotoviteli zaslat písemné oznámení. Zádržné,
snížené o případná provedená uspokojení objednatele, je zhotovitel oprávněn
fakturovat závěrečnými fakturami, Vystavenými po úplném odstranění všech vad a
nedodělků díla.

Doolňuiící olatební oodmínka v odst. 3 :

3 objednatel bude poskytovat zálohy. Fakturace budou prováděny do výše 100o/o z
provedených prací s tím, že dodavatel může Vystavit zálohovou fakturu do výše 90o/o

ceny díla, a to do 18'11' 2014 Včetně

4 Dodavatel před zahájením prací složí na účet zadavatele č.: 6015-2000861379/0800
nebo formou bankovní záruky případně také formou pojištění záruky, kauci Ve výši 10
o/o z výše předpokládané hodnoty díla stím, že uvolnění záruky či navrácení kauce
může být až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků

Doplňující informace č.t, Text zD a výzva ze dne 25.9. a Příloha č. 2 ze dne 25.9. budou
vyvěšeny na Profilu zadavatele a zá]oveň budou rozeďlány proti objednávce zD na cD s ltováděcí
dokumentací a slepým výkazen ýměr.

změna platebních podmínek proběhla den po vyhláš€ní soutěže' lhůta na podání
nabídky se nemění.

Pověřená osoba dle smlouw : ing. Petř šiška. Kolová t549/l, 153 oo Přaha 16,
rčo-i765mE6i, oič , czsgosolosfo tel l 608 322 525 mail j siskaDetr@seznam.cz

v Praze dne 25.09.2014
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