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ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE č. 2 

 

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel: 
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., IČ: 622 43 136, 

se sídlem Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 

Ústí nad Labem (dále jen „Zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: 
„Přečerpávací stanice pro použitý kuchyňský olej UCO“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“) 

Druh Veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva dle čl. 5.6.3 Směrnice ředitele SR-EK-01-05 

 

Analogicky k § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), tímto Zadavatel oznamuje následující změnu zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky. 

Zadavatel sděluje, že jako součást zadávací dokumentace uveřejnil přílohu č. 1 zadávací dokumentace 

– závazný návrh Smlouvy o realizaci dodávky, který vymezuje obchodní a platební podmínky plnění 

Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).  

Zadavatel nedopatřením v článku II. odst. 1 Smlouvy uvedl zjevně nesprávný účel využití poptávaného 

zařízení.  Správný účel využití poptávaného zařízení Zadavatel popsal v článku 4.1. zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky, tj. přečerpávání UCO z flexitanku nebo obdobné nádoby do jiné 

nádoby. 

S ohledem na shora uvedené tak Zadavatel tímto mění zadávací podmínky Veřejné zakázky, a to tak, 

že mění znění článku II. odst. 1 Smlouvy (přílohu č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky).  

Nový článek II. odst. 1 Smlouvy tak zní: 

„Předmět dodávky bude Objednatelem využíván především pro přečerpávání UCO z flexitanku nebo 

obdobné nádoby do jiné nádoby.“  

Zadavatel zároveň v článku I. odst. 4 Smlouvy nedopatřením uvedl, že součástí plnění Veřejné zakázky 

má být pravidelná kalibrace dodávaného zařízení.  

Zadavatel dále bez náhrady odstraňuje článek I. odst. 4 Smlouvy, který zněl: 

„Součástí Předmětu dodávky je rovněž instalace dodávaného zařízení a jeho kalibrace včetně 

kalibračního protokolu. Součástí Předmětu dodávky je rovněž kontrola a kalibrace dodaného zařízení 

jedenkrát ročně po dobu čtyř let po dodání.“ 
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Zadavatel dále doplnil článkem VII. odst. 1 Smlouvy tak, že dodavatel v rámci své nabídky do závazného 

návrhu Smlouvy doplní nabídkovou cenu v rozlišení nabídkové ceny bez DPH a nabídkové ceny vč. DPH.  

Nový článek VII. odst. 1 Smlouvy tak zní: 

„Celková cena Předmětu dodávky činí [doplní účastník] Kč bez DPH, tj. [doplní účastník] Kč vč. DPH.“ 

 

Zadavatel nové znění přílohy č. 1 uveřejňuje společně s touto změnou zadávací dokumentace č. 2 a 

upozorňuje dodavatele, že v rámci své nabídky jsou povinni použít toto nové znění přílohy č. 1 

zadávací dokumentace, tj. závazného návrhu Smlouvy. 

S ohledem na shora uvedenou změnu zadávací dokumentace Veřejné zakázky, tímto Zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 17. června 2019 do 10:00 hodin.  

 

 

V Litvínově dne 10. června 2019 

 

Podepsáno digitálně 
 
 
 

 Podepsáno digitálně 
 

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 
Ing. František Svoboda 
předseda představenstva 

 Ing. Jiří Hájek, MBA  
místopředseda představenstva 
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