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Nadlimitní zakázka na dodávky s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení
expozic, řemeslných a provozních dílen“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

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 ustanovení
v článku 2.3.3. zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadavatel sděluje všem známým dodavatelům
následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky:

Zadavatel aktualizoval soupis prací a dodávek, upřesnil a rozšířil specifikace některých položek, případně
upravil počty pořizovaných kusů. Zároveň došlo k aktualizaci libret a scénářů expozic a jejich rozšíření o
databázi panelů. Taktéž jsou přiloženy orientační výtvarné skici expozic.
Rozsah zakázky je definován v soupisu prací a dodávek. Při případných rozporech s librety, scénáři, databází
panelů a orientačními výtvarnými skicami expozic je platný a směrodatný nový soupis prací a dodávek.
Přílohou těchto dodatečných informací je kompletní zadávací dokumentace, která nahrazuje veškeré dosud
zveřejněné dokumenty. Přílohou těchto dodatečných informací je rovněž „Původní soupis prací a dodávek
s vyznačenými změnami“, ve kterém jsou přehledně zaznačeny veškeré provedené změny.
Zadavatel upozorňuje, že jsou-li v libretech a scénářích uvedené jakékoliv ceny, jedná se o hrubé kalkulace
zpracované při návrhu expozic za účelem představy zadavatele o výši nákladů na pořízení expozic, nikoliv
o orientační ceny jednotlivých položek. Zadavatel upozorňuje, že těmito cenami se uchazeči nebudou řídit.

Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a taktéž termín otevírání obálek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 3. 2015 v 10:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční dne 12. 3. 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 ve 3. patře)
Přílohy:
1

2

Kompletní zadávací dokumentace (z technických důvodů je rozdělena na 4 díly, jde o soubory
s názvy: „ZD Expozice - díl I ze IV.zip“, „ZD Expozice - díl II ze IV.zip“, „ZD Expozice - díl III
ze IV.zip“, „ZD Expozice - díl IV ze IV.zip“).
Původní soupis prací a dodávek s vyznačenými změnami

V Brně, dne 22. 1. 2015
…………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík, IK consult s.r.o.

