DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 5
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
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, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ
SLOVENSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY“
VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:
Zadavatel upravuje zadávací podmínky pro 3. část veřejné zakázky - „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“.
Součástí plnění této části veřejné zakázky nadále není „LogManagement“, a to s ohledem na dodržení zásady
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zadavatel obdržel informace o možných nerovných podmínkách při zajišťování této položky dodávky. Předmětná
položka proto bude řešena samostatně postupem podle § 18 odst. 3 ZZVZ.
Zadavatel upravil zadávací dokumentaci a zadávací podmínky, které uveřejňuje formou příloh těchto dodatečných
informací.
Uveřejněné přílohy těchto dodatečných informací nahrazují dříve uveřejněné dokumenty. Jmenovitě se jedná o
projektovou dokumentaci pro 3. část veřejné zakázky, položkové rozpočty pro 3. část veřejné zakázky a přílohu č. 2
Kupní smlouvy pro 3. část veřejné zakázky.
Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí novou (upravenou) zadávací dokumentaci.
S ohledem na úpravu zadávací dokumentace zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku, viz níže.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se upravuje následovně:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako celku byla zadavatelem stanovena ve výši 5 944 567,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 1. části VZ - „NÁBYTEK“ byla zadavatelem stanovena ve výši 1 481 035,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 2. části VZ - „UČEBNÍ POMŮCKY“ byla zadavatelem stanovena ve výši 319 232,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota 3. části VZ - „IT VYBAVENÍ + KONEKTIVITA“ byla zadavatelem stanovena ve výši 4 144 300,00
Kč bez DPH.
PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 07. 06. 2021 v 09:00 hodin.
Otevírání nabídek bude zahájeno 07. 06. 2021 v 09:01 hodin.
V Karviné dne 30. 04. 2021
S pozdravem

Miroslav
Švancar

Digitálně podepsal Miroslav
Švancar
Datum: 2021.04.30 15:03:07
+02'00'

……………………..…………….………………………………………….………..…………………......
Miroslav Švancar, administrátor VZ
Přílohy:
Příloha DI5 č. 1 - Projektová dokumentace pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) - 30.04.2021
Příloha DI5 č. 2 - Položkový rozpočet pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) - 30.04.2021
Příloha DI5 č. 3 – Příloha č. 2 Kupní smlouvy pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) – 30.04.2021
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