Vysvětlení zadávací dokumentace
„Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 ze dne 11.09.2018
v souladu s ust. § 98 odst. 1 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění k veřejné zakázce

„Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice“

Zadavatel Město Kopřivnice poskytuje vysvětlení zadávací
(dále jen „vysvětlení ZD“) pro výše uvedenou veřejnou zakázku následovně:

dokumentace

Zadavatel z organizačních důvodů posouvá termín odevzdání nabídek a otevírání
obálek a upravuje bod 6.3 a navazující v Podrobných podmínkách výše uvedené veřejné
zakázky:
Lhůta pro podání nabídky (bod 6.3 ZD):
Původní text:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 10. 2018 v 10:00 hod.
Nový text:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 10. 2018 v 13:15 hod.

Termín otevírání nabídek (bod 6.6 ZD):
Původní text:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 10. 2018 v 10:10 hod.
Nový text:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3. 10. 2018 v 13:30 hod.

_________________________________________________________________
Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny údaje a informace v tomto vysvětlení
obsažené v relevantních částech nahrazují dosavadní relevantní části zadávací
dokumentace; dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci
doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.3 ZD):
Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6 ZD):

3. 10. 2018 v 13:15 hod.
3. 10. 2018 v 13:30 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání
nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.
Výše uvedené změny zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst.
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uveřejněny
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna.
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Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány
k uveřejnění do VVZ dne 11. 9. 2018 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené
provozovatelem výše uvedeného věstníku.

v z. Daša Králíčková

Digitálně podepsal
Daša
Daša Králíčková
2018.09.11
Králíčková Datum:
09:40:53 +02'00'

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností
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