Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:

Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
60798432

Název veřejné zakázky:
„Revitalizace hřbitova - III. etapa – obnova hřbitovní zdi“

Výše uvedený zadavatel za použití § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 1
k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.
Zadavatel z vlastního podnětu upravuje znění Zadávací dokumentace v těchto níže
uvedených bodech:

1) Bod 9 Zadávací dokumentace – Lhůta a místo pro podání nabídek
V souvislosti s charakterem úprav dle dodatečných informací a v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst.
2 zákona zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a to takto:
Původní znění.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.2.2018 v 14:00 hodin.
Dne 8.2.2018 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 8:00 do 14:00 hodin, tímto datem a
hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.
Nové znění:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.2.2018 ve 14:00 hodin.
Dne 15.2.2018 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 8:00 do 14:00 hodin, tímto
datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.
2) Bod 11 Zadávací dokumentace – Otevírání obálek
V souvislosti s charakterem úprav dle dodatečných informací č. 1 a v souladu s § 98 odst. 4 zákona
zadavatel upravuje termín pro otevírání obálek a to takto:
Původní znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8.2.2018 v 14:05 hodin v sídle zadavatele na adrese
Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v zasedací
místnosti.

Nový znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.2.2018 ve 14:05 hodin v sídle zadavatele
na adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v
zasedací místnosti obce.

V ostatních bodech Zadávací dokumentace ze dne 22.1.2018 zůstává beze změny.

Ostrava, dne 5.2.2018

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

ing. Tomáš
Maceček

Digitálně podepsal ing.
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