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IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„DEMOLICE DOMU Č. P. 1799 V KARVINÉ - MIZEROVĚ“
Dotaz zájemce:
Dobrý den,
ve výzvě k VZ "DEMOLICE DOMU Č. P. 1799 V KARVINÉ - MIZEROVĚ" je uvedeno, že uchazeč musí k platbě jistoty uvést
Specifický symbol: poslední čtyři číslice z evidenčního čísla veřejné zakázky, pod kterým je veřejná zakázka vyhlášena v
informačním systému – Věstníku veřejných zakázek.
Chtěla bych se zeptat, jaký máme uvést specifický symbol? Nikde jsem nenašla evidenční číslo veřejné zakázky, ani jsem
zakázku nenašla v informačním systému – Věstníku veřejných zakázek.

Vyjádření zadavatele k dotazu zájemce:
V předmětném ustanovení se jedná o chybu v psaní.
Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení a zahajuje se podle § 53 ZZVZ uveřejněním výzvy
k podání nabídek na profilu zadavatele, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
Ve Věstníku veřejných zakázek se uveřejňuje až Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení.
Znění textu po odstranění chyby v psaní:
Specifický symbol: poslední čtyři číslice z evidenčního čísla veřejné zakázky, pod kterým je veřejná zakázka vyhlášena v
informačním systému – Profilu zadavatele.
Předělené evidenční/systémové číslo této veřejné zakázky je P20V00000023
Účastník tedy jako specifický symbol uvede číslo 0023.
Zadavatel dále uvádí, že identifikace osoby je dostatečná již variabilního symbolu, tedy identifikačního čísla osoby.
Uvedení jiného, nebo neuvedení žádného specifického symbolu nemá vliv na účast v zadávacím řízení a nemůže mít za
následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
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Projekt „Demolice domu č.p. 1799 v Karviné-Mizerově“ bude realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z
programu Ministerstva pro místní rozvoj.“

