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Změna v zadávací dokumentace č. 2 veřejné zakázky „Úklidy vnitřních prostorů budov
a venkovní údržba v rámci MO“
Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž
jménem jedná Ing. Pavel Beran náměstek pro řízení sekce ekonomické a majetkové, se sídlem
Tychonova 1, Praha 6, IČO 60162694, (dále jen „zadavatel“), na základě ustanovení § 99 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), mění
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba
v rámci MO“, zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona, uveřejněné ve Věstníku veřejných
zakázek dne 2. 5. 2017, pod evidenčním číslem VZ: Z2017-011486 a odeslané do Úředního
věstníku Evropské unie dne 28. 4. 2017, pod číslem oznámení TED 2017/S 085-165968.
Změna zadávací dokumentace
I.

Oprava v Zadávacích podmínkách:

Zadavatel mění zadávací podmínky v bodě 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny,
kde ruší první větu pod tabulkou č. 9 „Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou
po celou dobu plnění předmětu VZ“ a nahrazuje ji textem „ Nabídková cena za měrnou jednotku
je nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu VZ“.
II. Oprava ve Smlouvě:
Zadavatel mění v článku 4 Cena poskytnutých služeb, a to následovně: ruší body 4.1. a 4.2.:
a nahrazuje je textem:
4.1. Cenu poskytnutých služeb si Smluvní strany sjednaly podle cenové nabídky podané
Dodavatelem prostřednictvím řízení dle 56 § odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Sjednaná cena za měrnou jednotku je cenou úplnou, závaznou
a maximální.
4.2. Celková cena za služby za jeden rok, činí
Cena bez DPH ..................................................................... Kč
DPH 21% ............................................................................. Kč
Cena celkem ................................................................ ……Kč
Smluvní strany budou vycházet z cen za měrnou jednotku uvedených v přílohách č. 1 vnitřní a č. 2
venkovní této smlouvy. Ceny za měrnou jednotku jsou konečné a zahrnují veškeré výdaje
dodavatele, nutné k vynaložení řádného splnění služby.

Cena za jednotlivé druhy úklidů:
Druh úklidu

Cena v Kč bez DPH za 1 rok

Cena v Kč s DPH za 1 rok

Vnitřní úklidy
Venkovní údržba
v letním období
Venkovní údržba zimní úklidy
*) Poznámka: k vyplnění tabulky využijte přílohu č. 3

III. Změna lhůty pro podání nabídek
Na základě ustanovení § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zadavatel prodlužuje lhůtu pro doručení
nabídek v bodě 11.2 o 3 pracovní dny.
Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje viz bod. 11.1 ZD nejpozději do
13:00 hodin dne 19. června 2017.
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Malý, tel. +420 973 214 667, fax +420 973 216 177.
Ing. Pavel Beran
náměstek pro řízení sekce
podepsáno elektronicky
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