název dokumentu:

ZMĚNA (DOPLNĚNÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupen:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

zadavatel:

název zakázky:

Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s.,
2023 - 2026

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2022 – 043741

č.zakázky zadavatele:

285/22/OCN

/

nadlimitní zakázka v otevřeném řízení

Podle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), doplňuje tímto zadavatel tab. 8.7.1. v čl. 8.7. zadávací
dokumentace (dále též jen „ZD“) s názvem „Zpracování nabídkové ceny“ předmětné zakázky, uveřejněné ve
Věstníku veřejných zakázek dne 31. 10. 2022 pod evidenčním číslem Z2022 – 043741 a na profilu zadavatele EZAK na elektronické adrese zakázky: https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_1156.html .
Text v tab. 8.7.1 v čl. 8.7. ZD nově zní – identicky také příloha ZD č. 2 – Krycí list nabídky účastníka:

cena / měsíc
bez DPH

Pravidelný svoz dle čl. 5.1. ZD

cena /rok
bez DPH

komunálního odpadu
tříděného odpadu
DÍLČÍ NABÍDKOVÁ CENA, bez DPH = cena C1

Nepravidelný svoz dle čl. 5.2. ZD

…. ,- Kč
množství
odpadu v roce
2021 (tuna)

nebezpečného odpadu

(C21)

410

objemného odpadu

(C22)

24

ostatního odpadu

(C23)

123

cena / tuna
bez DPH

DÍLČÍ NABÍDKOVÁ CENA, bez DPH = cena C2 (je tvořena
součtem cen C21, C22 a C23)
Pronájem sběrových nádob dle čl. 5.4. ZD (pro odpady dle čl. 5.2.
a přílohy č. 6 ZD, kde je u „komunálního odpadu“ ve sloupci D
uvedeno pronájem ano/ne a u „tříděného odpadu“ ve sloupci „E“
a nebezpečného odpadu“ ve sloupci „D“ = z toho vyplývá počet
sběrných nádob k pronájmu pro tyto druhy odpadu v počtu 97 ks
DÍLČÍ NABÍDKOVÁ CENA, bez DPH = cena C3

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Holešovice

cena /rok, za
předp. množství
odpadu pro roky
2023 - 2026

…. ,- Kč
Množství
sběrových
nádob v roce
2021

cena/
sběrovou
nádobu bez
DPH/ rok

cena / množství
sběrových nádob
v roce 2021 / rok

97
…. ,- Kč

cena /rok
bez DPH

Administrativní služby dle čl. 5.3. ZD
DÍLČÍ NABÍDKOVÁ CENA bez DPH = cena C4

…. ,- Kč

NABÍDKOVÁ CENA za jeden (1) rok bez DPH
(součet cen C1, C2, C3 a C4 – pro účely hodnocení nabídek)

…… ,- Kč

------------------------------------

Dále do přílohy č. 7 ZD – „Výkaz odpadů z produkce ČEPRO, a.s. za rok 2020, 2021“ do tabulky v programu
Excell do buňky AA84 je vložen součtový vzorec pro výpočet průměrné ceny za jednu tunu všech druhů odpadů,
tato cena bude následně použita pro výpočet dílčích nabídkových cen C21, C22 a C23 dle upravené tab.
8.7.1.pro nepravidelný svoz odpadu.
Účastník vyplňuje sloupec AA dílčími nabídkovými cenami za svoz jedné tuny příslušného odpadu v řádku
tabulky.

Zadavatel konstatuje, že se dosavadní lhůta pro podání nabídek se nemění jak byla zadavatelem stanovena – tj.
do 1. 12. 2022 do 11´00 hod. na elektronickou adresu předmětné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK.

V Praze dne: 9. 11. 2022

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
2022.11.09
Ševčík Datum:
11:59:43 +01'00'

.....................................................
Ing. Pavel Ševčík
ČEPRO, a.s., Odd centrálního nákupu,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
pavel.sevcik@ceproas.cz; tel.: 221 968 247, 739 240 286

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Holešovice

