DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky:

„Zateplení s výměnou zdrojů tepla ve Velkých Hamrech“
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Telefon:
Web, email:
Profil zadavatele:

Město Velké Hamry
Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
00262595
CZ00262595
Ing. Jaroslav Najman
+420 483 369 823
www.velke-hamry.cz, starosta@velke-hamry.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262595

Kontaktní osoba:
Jméno:
Adresa:
Email:
Telefon:

Ing. Martina Vacková
Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
tajemnik@velkehamry.cz
+420 483 369 818, +420 777 914 016

Zadavatel z důvodu uvedení do souladu se zákonem podává tyto dodatečné informace k výše
uvedené veřejné zakázce:
I.
V čl. 1 Textové části zadávací dokumentace „Informace o výzvě k podání nabídek“ se uvádí do
souladu se zákonem lhůta pro podání nabídek.
Datum odeslání písemné výzvy:
Konec lhůty pro podání nabídek:

21.10.2013
6.11.2013 ve 13:00 hodin

II.
První věta v čl. 12 Textové části zadávací dokumentace „Otevírání obálek s nabídkami“ nově zní:
„Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 6.11.2013 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na
MěÚ Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry.“

III.
První odstavec v čl. 14 Textové části zadávací dokumentace „Poskytnutí jistoty“ se uvádí do souladu
se zákonem a nově zní:
„Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu dle §67 zákona. Výše jistoty je stanovena při podání nabídky na
obě části veřejné zakázky ve výši 163.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc šest set korun
českých), při podání nabídky na dílčí plnění 1 ve výši 48.000,- Kč (slovy: padesát sedm tisíc korun
českých) a při podání nabídky na dílčí plnění 2 ve výši 115.000,- Kč (jedno sto dvacet jedna tisíc šest
set korun českých).“
IV.
Uvedené změny se dotknou i informací zveřejněných v Písemné výzvě k podání nabídek a
k prokázání kvalifikace.
V čl. VI. Písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace „Lhůta a místo pro podání
nabídek“ se uvádí do souladu se zákonem konec běhu lhůty pro podání nabídek takto:
„konec běhu lhůty pro podání nabídek: 6.11.2013 ve 13:00 hod.“
Čl. IX. Písemné výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace „Poskytnutí jistoty“ se uvádí do
souladu se zákonem a nově zní takto:
„Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti
v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena při podání nabídky na
obě části veřejné zakázky ve výši 163.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc šest set korun
českých), při podání nabídky na dílčí plnění zakázky na objekt č.p. 373 ve výši 48.000,- Kč (slovy:
padesát sedm tisíc korun českých) a při podání nabídky na dílčí plnění zakázky na objekt č.p. 212 ve
výši 115.000,- Kč (jedno sto dvacet jedna tisíc šest set korun českých). Více je uvedeno v zadávacích
podmínkách.“

Ing. Jaroslav Najman
starosta

