ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 18. 7. 2017

Název veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:

Výstavba požární zbrojnice - Skalná
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003137
P17V00004512

Identifikační údaje zadavatele
název:
sídlo:
IČ:
právní forma:

Město Skalná
Sportovní 9, 351 34 Skalná
00254231
obec

V souladu s § 98 odst. 5 a dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů mění zadavatel zadávací dokumentaci.
Vzhledem k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a příslušných vysvětlení poskytnutých
zadavatelem, které mají dopad do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
"Soupis"), zadavatel uveřejnil dne 18. 7. 2017 na profilu zadavatele upravený Soupis, kde jsou zohledněny
úpravy dle poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace. Dále zadavatel poskytl k vysvětlení zadávací
dokumentace tři doplňující výkresy.
Vzhledem k úpravě Soupisu a prostudování doplněných výkresů mohou dodavatelé potřebovat další čas na
přípravu svých nabídek. Zadavatel proto přiměřeně k provedeným změnám zadávací dokumentace
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění s tím zároveň související termín otevírání nabídek. Jedná se o
prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 pracovních dnů.
Zadávací lhůta stanovená v čl. 16 Zadávací dokumentace zůstává shodná - 90 kalendářních dnů. Zadavatel
pouze upozorňuje, že konkrétní konec běhu zadávací lhůty se s ohledem na prodloužení lhůty pro podání
nabídek mění, kdy tato změna má dopad zejména na platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky pro
poskytnutí jistoty dle čl. 17. Zadávací dokumentace.
S ohledem na výše uvedené se v Zadávací dokumentaci mění lhůta pro podání nabídek v čl. 7.1 takto:
7.1

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 8. 2017 v 10:00 hodin.

S ohledem na výše uvedené se v Zadávací dokumentaci mění termín otevírání nabídek v čl. 8.1 takto:
8.1

Termín otevírání nabídek
Otevírání nabídek bude zahájeno dne 1. 8. 2017 v 10:15 hodin

Ve Skalné, dne 18. 7. 2017
Mgr. Rita Skalová
starostka města

Digitálně podepsal Mgr. Rita

Mgr. Rita Skalová Skalová
Datum: 2017.07.18 15:07:38 +02'00'
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