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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami
v přepravě cestujících (Vejprtsko)“ uvedené ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem zakázky Z2020-045660 (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané
v otevřeném řízení v nadlimitním režimu
Vážení dodavatelé,
zadavatel poskytuje následující změnu/upřesnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99
zákona bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
V Zadávací dokumentaci zadavatel v čl. 14. Hodnocení nabídek - v popisu způsobu
hodnocení uvedeném pod písmenem d) ve druhém odstavci uvedl administrativní chybou
obráceně pojem čitatele a jmenovatele.
Správně mělo být uvedeno:
Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a podílu,
v jehož jmenovateli bude hodnota daného kritéria hodnocení uvedená v nejvýhodnější
nabídce a v jehož čitateli bude hodnota daného kritéria hodnocení uvedená v hodnocené
nabídce.

Uveřejnění změn či doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel v souvislosti se shora poskytnutým upřesněním provedl změnu/upřesnění zadávací
dokumentace ve shora uvedeném čl. 14. zadávací dokumentace.
Provedenou změnu/upřesnění zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje společně s tímto
vysvětlením na svém profilu (https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
dostupném také na https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Usteckykraj),
(změna je podbarvena žlutě)
V souladu s § 99 zákona zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je tedy nově stanovena do 23. 3. 2021 do 12:00 hodin.
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Zároveň je dnešního dne odeslán opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení
ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ) a v Úředním věstníku Evropské unie
(TED).
Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil Zadavatele až do konce lhůty pro
podání nabídek.

S pozdravem

Věra Hejnová,
odd. veřejných zakázek odboru investičního
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