Upozornění na úpravu přílohy výzvy k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace v nabídkovémřízení
Výběr zhotovit€le stavby - Veřejné zakázky malého rozsahu, podle § 18 odst. 5
z, č.737 /2íJ06 sb,, o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zá kon")/

,.Výstavlra nových chodníkův olrci Pěkov"
1, Identifikace zadavatel€
nazeVi

adresa

Ičl

I

statutární orgánI
tel.

I

e-maill

Město Police nad Metují
I\4asarykovo náměstí 98, Police nad Metují, psČ s+g s+
oo272949

M9r, Jiří Škop, místostarosta města
+420 491 509 999 (ústředna), +420 49l 509 996
meu@meu-Dolice.cz, xhambalkova@meu-Doiice,cz;
scholz@rneu-police,cz

V souvislosti s výběrovým řízeními ,,Výstavba nových chodníkŮ V obci PěkoV" oznamujeme,
že došlo k

aktualizaci povinné přílohy č.6 Návrh smlouvy o dílo a to následovně!

Bod č. II Předmět smlouvy odst. 2
PUVoOnLI

Předmětem této smlouvy je provedeni dila,,Výstavba nových chodnikŮ V obci PěkoV", které
spočíVáVe Výstavbě'ň'oVé kžbeljzáce Veřej ného.,osv_ě!|e,.]]i Včetnénových složárŮ;§itidel.
_

NoVé:

Předmětem této smlouvy je provedení díla ,,Výstavba nových chodníkŮ V obci PěkoV", které
spočíVá Ve VýstaVbě nových chodníkŮ v ob_§i Pěkov,

Bod. č, VI způsob platby odst. 6
Faktura bude splňovat Veškerénáležitosti daňového dokladu V souladu s práVními předpisy
a zvyklostrni (Včetně spréVně uvedené obchodní firmy, sídla a číslasmlouvy objednatele,
názeý zakázky ,,Rekon§lrt]kce Veřejného osvět]ení ul. Na Babí V Poliii''jíáii Metujl).
ob.jednatel je opráVněn Vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitostj
uvedené Vtomto ustanovení nebo vykazuje jiné Vady. současně svrácením faktury sdělí
objednatel zhotoviteli dŮVody Vrácení. V záVislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
fakruru VčeLne jeJrch prjloh opravit nebo nově Vyhotovit, oprávněným Vrácením faktury
přestáVá bézet pŮvodni lhŮta splatnosti faktury, NoVá lhŮta sp|atnosti začínáběžet ode dne
doručeníobjednateli doplněné, opravené nebo noVě Vyhotovené faktury s příslušnými
náležitostmi, splňujícímipodmínky této smlouvy,

ť:.

j, l4upo/2017/2191 /r .].e ]. 6. 20i/

NoVé:

Faktura bude splňovat Veškerénáležitosti daňového dokladu V souladu s práVnírni předpisy
a zvyklostmi (;četně správně uvedené obchodni firmy, sídla a čísla5Éllouvy objednatele,
"ň;Ýých
je opřáVněn Vrátit
, chod níkŮ V obci PěkqV", objednatel
náze:l zakázky ,,Vrý§raibá
Zhotoviteli bez Zaplaceni fakturu, která nemá náležitosti uvedené V tomto ustanovení nebo
Vykazuje jiné vady, současně s vrácenim faktury sdělí objednate1 zhotovjteli dŮVody
viáceni ýzávislosti na povaZe Vady je zhotovitel povinen fakturu Včetně jejich příloh
opravit nebo nově Vyhotovit, opráVnéným Vrácenim faktLrry přes!áVá béželpjvodní ll-ůLa
splatnosti faktury, Nová lhŮta splatnosti začínáběžet ode dne doručeníobjednateli
d'oplněné, opravené nebo nově Vyhotovené faktury s příslušnými náležitostrni, splňujicími
podmínky této smloLlVy,

V Polici nad l4etují 1. června 2017
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