ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 9. 6. 2017
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
MUDr. Marek Slabý, ředitel
48199931

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Servis vozidel ZZS JčK
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje budoucí změnu zadávací dokumentace vztahující se
k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
V průběhu lhůty pro podání nabídek byly zadavateli veřejné zakázky doručeny Námitky proti zadávacím
podmínkám veřejné zakázky. Zadavatel v současné době zpracovává reakci na tyto námitky, jejichž
důsledkem bude pravděpodobně úprava zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a posouvá termín otevírání obálek s
nabídkami. Body 21. a 22. Zadávací dokumentace zadavatel mění následovně (změny označeny žlutě).
-------------------------------------------------------------------21. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek s nabídkami v termínu:

Datum: 24. 7. 2017

Hodina: 12:45

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu osoby zastupující zadavatele (podatelna) ve lhůtě pro
podání nabídek. Za včasné doručení odpovídá účastník. Ve smyslu § 47 odst. 4 zákona zaniká účast v zadávacím
řízení uplynutím lhůty k podání nabídek těm účastníkům zadávacího řízení, kteří nabídku nepodali.
- Nabídka bude podána v souladu s § 107 zákona.
- Nabídky se podávají pouze písemně v listinné formě.
- Nabídky se podávají pouze v českém jazyce (tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. 3 zákona).
Nabídky se podávají po celou dobu lhůty pro podání nabídek následujícími způsoby:
a) Zasílají se poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek nebo prostřednictvím držitele
poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu osoby zastupující zadavatele:
Jihočeský kraj – Krajský úřad
OREG - oddělení realizace veřejných zakázek
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
b) Nabídky lze podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech v úředních hodinách rovněž
osobně na následující místo: Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, podatelna č. dveří
1.039 v každý pracovní den (provozní doba podatelny: pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek: 8:00
– 16:00 hodin, pátek: 8:00 – 14:00 hodin).
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a také označením části
veřejné zakázky, na kterou je nabídka podána:
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„Servis vozidel ZZS JčK… (označení části) – NEOTEVÍRAT“

22. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu:
Datum a hodina:

24. 7. 2017 v 13:00 hodin

Místo:

Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,České
NP - zasedací místnost č. 2.075

Budějovice,

2.

Zadavatel provede otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě v souladu s § 110 zákona.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka zadávacího řízení, který podal
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci účastníků zadávacího
řízení prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení. Jestliže se
jednání bude účastnit osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, prokáže se tato osoba průkazem totožnosti.
Zadavatel otevře obálky postupně podle zadavatelem přiděleného pořadového čísla (tj. podle data a času
doručení)) a v souladu s § 110 odst. 2 zákona kontroluje, zda:
a)

byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě,

b)

byla nabídka v listinné podobě doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Zadavatel přítomným osobám sdělí identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající
číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi.

------------------------------------------------------------------------------------------------Zadavatel po zpracování reakce na podané námitky a odpovídající úpravě zadávacích podmínek
zveřejní změnu zadávací dokumentace na profilu zadavatele v co nejkratším možném termínu a
v případě potřeby znovu upraví termín pro podání nabídek.
Nabídky, které již byly podány, budou vráceny neprodleně uchazečům neotevřené. Děkujeme za
pochopení a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

S pozdravem

Štěpán Vondráček
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Tel.: +420 386 720 173
e-mail: vondracek@kraj-jihocesky.cz
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