ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 13. 7. 2022
Identifikace zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty
z MAP
Část 3 veřejné zakázky zahrnující dodávky školního nábytku a vestavných spotřebičů
Část 4 veřejné zakázky zahrnující dodávky školících pomůcek
Evidenční číslo zakázky:
Úřední věstník EU:

Z2022-022954
2022/S 116-324597

Identifikační údaje zadavatele
název:
Statutární město Karlovy Vary
sídlo:
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
IČ:
00254657
Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů mění a doplňuje zadávací dokumentaci (dále též „ZD“):
Změna a doplnění zadávací dokumentace
S ohledem na změnu lhůty pro podání nabídek, změnil zadavatel termíny plnění veřejné zakázky, kdy došlo
zároveň k úpravě/sjednocení termínů plnění v ZD a Obchodních podmínkách.
V zadávacích podmínkách byla v jednotlivých dokumentech stanovena různá délka záruční doby – v ZD to
bylo 24 měsíců, v Obchodních podmínkách 60 měsíců. Zadavatel nově určuje délku záruční doby na 24
měsíců.
Jelikož podání nabídky přes certifikovaný elektronický nástroj se považuje za právní jednání učiněné
elektronickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, není nutné, aby
takový elektronický úkon byl podepsán (vlastnoruční podpis, elektronický podpis apod.) u dokumentů, jejichž
autorem je dodavatel. Z tohoto důvodu vypustil zadavatel ze zadávacích podmínek požadavky na podpis
jednotlivých dokumentů nabídky, jejichž autorem je a předkládá je dodavatel. Případný podpis a volba způsobu
podpisu takových dokumentů je zcela na vůli dodavatele.
Vzhledem k tomu, že zkrácení délky záruční doby může rozšířit okruh potencionálních dodavatelů, zadavatel
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to více než byla původní délka. Z tohoto důvodu se v ZD mění lhůta
pro podání nabídek v čl. 7.1 takto:
7.1

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 8. 2022 v 10:00 hodin.

Na profilu zadavatele jsou uveřejněny upravené a doplněné dokumenty, a to Zadávací dokumentace, Krycí
list nabídky pro část 3 VZ, Krycí list nabídky pro část 4 VZ, Obchodní podmínky pro část 3 VZ a Obchodní
podmínky pro část 4 VZ. Doplněna byla nová příloha 5 ZD - Rozdělení veřejné zakázky na části.
V Karlových Varech dne (dle elektronického podpisu)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Digitálně podepsal

Ing. Daniel Ing. Daniel Riedl
Datum: 2022.07.13
Riedl
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