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Nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického mobiliáře
a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ČÍSLO 1
V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“) a ustanovením
v článku 17 zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatel sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, následující
dodatečné informace k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky takto:
Zadavatel tímto informuje, že dne 3.4.2015 schválil poskytovatel dotace prodloužení termínu realizace výše
uvedeného projektu. Termíny realizace u všech dílčích částí předmětné veřejné zakázky jsou tedy určeny
dle čl. 5.2 návrhu smlouvy o dílo, tj. v souladu s tímto článkem je povinnost zhotovitele řádně dokončit a
předat předmět díla do 16-ti týdnů od podpisu příslušné smlouvy o dílo.
Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a taktéž termín otevírání obálek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 5. 2015 v 10:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční dne 25. 5. 2015 v 10:00 hod. v prostorách Městského úřadu v
Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v místnosti č. 307 (velká zasedací
místnost, 3. patro)

Vzhledem k prodloužení lhůty pro podání nabídek a změny termínu otevírání obálek zadavatel tímto mění
články 15.1. a 15.2. zadávací dokumentace. Nově znějí uvedené články takto:

15. 1. Předložení nabídek
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky.
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.
Nabídky je možno podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Českém Krumlově, na adrese
zadavatele Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v pracovní dny a to v pondělí a ve středu v době
od 7:30 do11:00 a od 12:00 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do
15:30 a v pátek v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 13:00; v poslední den lhůty pro podání
nabídek lze nabídky podávat do 10:00 hod. Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně
poštou na výše uvedenou adresu.
Nabídky musí být doručeny Městskému úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01 Český
Krumlov do skončení lhůty pro podávání nabídek, tj. do 25. 5. 2015 nejpozději do 10:00
hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik doručení považováno převzetí nabídky
(zásilky) adresátem.

Rozhodne-li se uchazeč podat nabídku jiným způsobem než osobním doručením, odpovídá sám za
doručení v uvedeném termínu. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí
Zadavatelem. Za pozdní doručení nenese Zadavatel žádnou odpovědnost.
15. 2. Otevírání obálek
Místem konání otevírání obálek je: Městský úřad v Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01 Český
Krumlov. Otevírání obálek proběhne dne 25. 5. 2015 od 10:00 hodin.
Pro otevírání obálek s nabídkami ustanoví zadavatel tříčlennou komisi. Otevírání obálek proběhne
v souladu s § 71 odst. 7 Zákona. Otevírání obálek se smí zúčastnit statutární zástupce uchazeče
nebo jím písemně pověřený zástupce, maximálně však 1 osoba za uchazeče.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na to, že otevřeny budou pouze obálky s nabídkami, které uchazeč
obdrží ve lhůtě pro podání nabídek, tak jak je uvedena v čl. 15.1 této zadávací dokumentace. Na
nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se
neotevírá. Rovněž o této skutečnosti vyrozumí zadavatel bezodkladně uchazeče.
V Brně, dne 23. 4. 2015
…………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík, IK consult s.r.o.

