Městys Boleradice
Č.p. 401
691 12 Boleradice
IČ: 002 83 011
V Boleradicích dne 25. září 2014
Věc: Dodatečné informace č. 1
Vážení,
Městys Boleradice (dále jen „Zadavatel“) si Vám tímto v souladu s § 49 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),
dovoluje poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky 2. kategorie (ZMR 2. Kategorie) s názvem ZAVEDENÍ
SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE.
1) Změna zadávacích podmínek:
Zadavatel přistupuje ke změně specifikace předmětu veřejné zakázky ZAVEDENÍ
SEPARACE BRO V MĚSTYSI BOLERADICE.
2) Změna termínu pro podání nabídek:
V souladu s § 40 odst. 3 Zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Původní termín pro podání nabídek: 29. září 2014 do 8:30 hod.
Nový termín pro podání nabídek: 9. října 2014 do 14:00 hod.
3) Změna termínu pro otevírání obálek:
V návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel mění i termín pro
otevírání obálek.
Původní termín pro otevírání obálek: 29. září 2014 v 17:00 hod.
Nový termín pro otevírání obálek: 9. října 2014 v 14:15 hod.

Přílohy:
a) Příloha č. 1 - Technická specifikace (aktualizovaná verze)

Děkuji Vám za akceptaci těchto dodatečných informací a jsem s pozdravem,

......................................
Ing. Petra Dubná
zplnomocněný administrátor zadávacího řízení

Příloha č. 1 – Technická specifikace (aktualizovaná verze)

Štěpkovač/drtič

Poznámka

Maximální štěpkovací průměr
minimálně 150 mm

ANO/NE

Motor benzinový, výkon min. 22
k.s.

ANO/NE

Min. 2 vkládací válce hydraulicky
poháněné a s možností regulace

ANO/NE

Rozměry vstupní násypky min. 950
x 750 mm

ANO/NE

Min. rozměr vstupního otvoru 150 x
220 mm

ANO/NE

Bezpečnostní madlo na násypce pro
zastaveni vkládání materiálu

ANO/NE

Vyhazovací komín otočný o
min.270°

ANO/NE

Na vlastním podvozku do 80 km /
hod.

ANO/NE

Hmotnost min. 680kg

ANO/NE

Domácí kompostér o objemu min. 900 l
Objem: minimálně 900 l

ANO/NE

Materiál: plast

ANO/NE

Tloušťka stěn: minimálně 4 mm

ANO/NE

Váha: minimálně 18 kg

ANO/NE

Výška max. 105 cm

ANO/NE

Barva: zelená

ANO/NE

Bez dna

ANO/NE

Boční dvířka k vybírání kompostu,
šíře min. 70 cm
Větrací otvory po celém obvodu
kompostéru
Odklopné víko s protivětrnou
pojistkou

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Poznámka

