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Doplnění zadávací dokumentace  

Specifikace zakázky 

Zadavatel PODHORAN LUKOV a.s., ičo: 26223155, Pod 
Kaštany 499, Lukov 763 17 

Název zakázky Dodávka technologie pro snížení emisí TZL z 
dřevovýroby v Držkové 

Druh Podlimitní zjednodušené řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 

Registrační číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000983 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za 
zadavatele 

Roman Koplík, předseda představenstva 

Zástupce zadavatele ACTIVCONZULT, s.r.o. Pavlína Slavíková 
777 876 549, pavlina.slavikova@activconzult.cz 

 

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující doplnění zadávací dokumentace výše uvedené 

podlimitní veřejné zakázky na dodávky. 

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Zadavatel sděluje doplnění informací k prokázání technických kvalifikačních požadavků, tak, že 

doplňuje počet významných zakázek, které uchazeči předloží v nabídce. 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. 

a), b) ZVZ  

a) předložením seznamu minimálně 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem 

obdobného charakteru v dřevozpracující výrobě za poslední 3 roky, přičemž každá z nich 

činila minimálně 900 000,- Kč. Informace o realizovaných zakázkách uchazeč předloží ve 

formě čestného prohlášení s uvedením kontaktních osob, u nichž bude možno ověřit 

údaje uváděné v čestném prohlášení. 

Čestné prohlášení musí obsahovat minimálně následující údaje: 

- název zakázky 
- místo plnění 
- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována (identifikace objednatele) 
- období, ve kterém byla zakázka realizována 
- stručný popis dodávky, s uvedením jejího rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč) 

Doklad prokazující shodu požadovaných výrobků s požadovanou technickou normou nebo 

technickým dokumentem 
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Doplnění zadávací dokumentace č. 2 

Zadavatel sděluje doplnění informací v příloze zadávací dokumentace č. 7 technické zprávě – výkresy 

půdorysů hal, kde doplňuje ve výkresech půdorysů hal rozměry. 

Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny. 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 12. 2016 do 12:00 h 

V návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel stanoví nový termín otevírání 

obálek, a to na 16. 12. v 9 hodin. 

 

V Lukově dne 25. 11. 2016 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

 Roman Koplík, předseda představenstva 
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