Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3) stavební práce, § 15, § 26, § 56
souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto
zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové
aktivity dětí a mládeže na Kamechách v Brně – Bystrci“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 04
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné
znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení
(označené jako Odpověď zadavatele).
Informace č. 2:

Zadavatel upravuje změnu místa pro podání a otevírání obálek s nabídkami a současně prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek takto:
Zadavatel vypouští znění odstavce 7.1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, který zní doslovně takto:
7.1.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení §
54 odstavec (2) písmeno b) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny na adresu
Zástupce nejpozději do 14.9.2018 do 10 00 hodin,

A nahrazuje jej novým zněním takto:
7.1.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení §
54 odstavec (2) písmeno b) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny na adresu
Zadavatele - nejpozději do 17.9.2018 do 10 00 hodin,

A dále
Zadavatel vypouští znění odstavce 7.3. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, který zní doslovně takto:
7.2.

Místo pro podání nabídek
Nabídky v listinné podobě budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu
Zástupce ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce. Nabídky lze podávat
prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu
zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod., v poslední
den lhůty do hodiny, kterou končí lhůta pro podání nabídky. Nabídky doručené na jiné než
uvedené místo se podle ustanovení § 28 odstavec (2) Zákona nepovažují za podané a
v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

A nahrazuje jej novým zněním takto:
7.2.

Místo pro podání nabídek
Nabídky v listinné podobě budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu
Zadavatele – úřad městské části Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno,
zasedací místnosti rady ve 2.NP. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní
licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně
v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod., v poslední den lhůty do hodiny, kterou končí lhůta
pro podání nabídky. Nabídky doručené na jiné než uvedené místo se podle ustanovení § 28
odstavec (2) Zákona nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

Ostatní zůstávají v platnosti.
Ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
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