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Věc:  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku 
 

Sídlo: M ariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29, 110 00 Praha 1  
Informační linka M HM P : 12 444, fax: 236 007 074  
e-mail: ocp @p raha.eu; ID D S: 48ia97h   

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl m. Prahy jako zadavatel zadávacího řízení „Provozování 
sběrného dvora na území správních obvodů Praha 1, Praha 2 a Praha 7“ uveřejněného dne 
14.8.2015  ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. VZ 515976, poskytuje v souladu s 
§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), 
dodatečné informace k zadávací dokumentaci: 
 
1) Kapitola č. 4 - Obchodní podmínky: 
Původní znění v článku IV – Cena a platební podmínky, odst. 3.1. který zní: 
Cena služby za dílčí plnění bude rozdělena podle plnění a to na plnění se sníženou sazbou daně 
(pro komunální odpady) a na plnění se základní sazbou daně (pro zbývající odpady). 
K jednotlivým základům daně bude připočtena příslušná sazba DPH v souladu s platnými 
právními předpisy. Cena zahrnuje úhradu veškerých nákladů, které budou vynaloženy 
Provozovatelem v souvislosti s plněním dílčí smlouvy. Cena služby bez DPH je nejvýše 
přípustná. 

se nahrazuje za nové znění: 
 „Cena služby za plnění bude rozdělena podle plnění na plnění se sníženou sazbou daně (pro 
komunální odpady) a na plnění se základní sazbou daně (pro zbývající odpady). K jednotlivým 
základům daně bude připočtena příslušná sazba DPH v souladu s platnými právními předpisy. 
Cena zahrnuje úhradu veškerých nákladů, které budou vynaloženy Provozovatelem v souvislosti 
s plněním smlouvy. Cena služby bez DPH je nejvýše přípustná.“ 
 
2) Kapitola č. 5 – Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
Zadavatel pro upřesnění uvádí způsob stanovení celkové ceny zakázky: 
„Celková cena zakázky bude uchazečem stanovena jako součet všech násobků jednotkových cen 
za nakládání s jednotlivými druhy odpadů s jejich předpokládaným množstvím v příslušném 
období.  
Specifikace předpokládaného množství jednotlivých druhů odpadů v jednotlivých obdobích 
v rámci této veřejné zakázky je uvedena v kapitole č. 2 zadávací dokumentace a jednotkové ceny 
jsou součástí návrhu smlouvy jako příloha č. 4.  
Takto propočtenou celkovou cenu uvede uchazeč v článku IV, odst. 2 návrhu smlouvy.“ 
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