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dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka:

„Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení“

Název
Sídlo
IČO
za níž jedná:
kontaktní osoba
e-mail:
ID dat. schránky:
tel.:
Profil zadavatele

Zástupce zadavatele:
Název:
Se sídlem:
Tel:
Email:
Zastoupená:

Obec Košetice
Košetice 146, 394 22
00248444
Ing. Blanka Veletová, starostka
Mgr. Jaroslav Skolek, ředitel školy
obec@kosetice.cz
h5hbdje
565 498 117
https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html

Správa veřejných zakázek s.r.o.
Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5
+420 734 122 886
info@spvz.cz
Mgr. Luborem Šídou, jednatelem

Otevřené nadlimitní řízení s názvem „Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení“ (dále
jen „Veřejná zakázka“) dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“).
Zadavatel dnešního dne 21.6.2021 zveřejnil prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kompletní
zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, a to pro všechny její části.
Na základě vlastního podnětu zadavatel zjistil, že omylem uveřejnil nesprávné přílohy č. 1, 2 a 3
zadávací dokumentace. Zadavatel proto přistupuje obratem k nápravě a zveřejňuje pro všechny části
Veřejné zakázky správné znění těchto příloh, kterou jsou součástí tohoto vysvětlení č. 1.
Vzhledem k to tomu, že zadavatel napravil shora uvedené ve stejný den, kdy zveřejnil zakázku
v elektronickém nástroji, nemá jeho postup vliv na okruh účastníků a zadavatel nepřistupuje
k prodloužení termínu pro podání nabídek.
Zveřejněné přílohy mají označení „OPRAVENÁ“ a zadavatel upozorňuje účastníky, že tyto přílohy musí
být součástí jejich nabídky, nikoli přílohy původně zveřejněné.
Přílohy:
Příloha č. 1 Technická specifikace části 1 veřejné zakázky – OPRAVENÁ
Příloha č. 2 Technická specifikace části 2 veřejné zakázky – OPRAVENÁ
Příloha č. 3 Technická specifikace části 3 veřejné zakázky pomůcky fyzika a chemie– OPRAVENÁ
Financováno z prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu, 47. Výzva IROP
INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003307.

-

Příloha č. 3 Technická specifikace části 3 veřejné zakázky pomůcky přírodopis– OPRAVENÁ
V Praze dne 21. 6. 2021

Mgr.
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Šída
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