Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 3 k Zadávací dokumentaci
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:

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

Název veřejné zakázky:
„Sportovní hala“

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. 3
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:
Bod 9) Zadávací dokumentace – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Původní znění.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.11.2017 v 14:00 hodin.
Dne 20.11.2017 (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 23.11.2017 ve 14:00 hodin.
Dne 23.11.2017 (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.
Bod 13) Zadávací dokumentace – Otevírání obálek
Původní znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20.11.2017 ve 14:10 hodin v sídle zadavatele na
adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v zasedací
místnosti obce.
Nový znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.11.2017 ve 14:10 hodin v sídle zadavatele
na adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v
zasedací místnosti obce.

Bod 16) Zadávací dokumentace - Jistota
Původní znění:
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den předcházející
dni konce lhůty pro podání nabídek tj. 17.11.2017.
Nové znění:
Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den
předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek tj. 22.11.2017.

Ostrava, dne 14.11.2017

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Maceček
Datum: 2017.11.14 13:11:41 +01'00'

