DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Č. 3

Veřejná zakázka

Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
Zákon)

Druh zadávacího řízení
Rozsah veřejné zakázky
Druh zakázky
Adresa profilu zadavatele
Datum zahájení řízení

Otevřené řízení
Nadlimitní
službu
https://zakazky.novybor.cz/profile_display_2.html
18. 2. 2013

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na
https://zakazky.novy-bor.cz/.

Zadavatel:
Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

Zastoupení podle § 151 Zákona:
Ing. Miroslav Jeništa.
Vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Nový Bor

IČ: 00260771
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1

ÚVOD

Na základě žádosti o dodatečné informace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor, doručené prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK dne
15.4.2014 v 12:52 hodin uchazečem COMPAG cz, a.s. [IČ 62241630] Vám zadavatel poskytuje
v souladu s § 49 odst. 1, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného
zadávacího řízení.
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ZNĚNÍ ŽÁDOSTI
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ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Na základě Vašeho dotazu Vám sděluji, že Fyzická osoba, která v rámci svých
profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého
stupně nebo třetího stupně, musí být držitelem osvědčení prvního stupně. Toto
osvědčení fyzické osobě vydá po absolvování základního kurzu vzdělávací
zařízení pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let.
Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě
absolvování doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupně s platností na
dobu 5 let.
Předložené osvědčení je vydané v souladu s citovaným zákonem a paragrafem a
pro splnění kvalifikace je tedy dostačující.
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PODPIS

Zadavatel:
Město Nový Bor
Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

Ing. Miroslav Jeništa
Administrátor VZ
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Miroslav Jeništa
Datum: 18.04.2014 08:04:19

Podepsáno elektronicky
IČO: 00260771
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