určeno všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
Zadávací dokumentaci

Věc:

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na základě vlastní iniciativy zadavatele
(ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Název veřejné zakázky:

Dodávka vzduchotechniky

Evidenční číslo veřejné zakázky:

60058971

Zadavatel:

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
se sídlem nábřeží Ústavní 2, Dobřany, PSČ 344 01
IČ: 669792

Zadavatel shora specifikované veřejné zakázky tímto poskytuje všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Zadavatel v bodu 4.1. zadávací dokumentace stanovil jako předpokládanou lhůtu pro uzavření
smlouvy o dílo duben 2011 a v návaznosti na tento termín lhůtu pro plnění díla nejpozději do
31.7.2011. S ohledem na delší průběh přípravné fáze zadávacího řízení, který zadavatel původně
nepředpokládal, tímto zadavatel mění bod 4.1. zadávací dokumentace tak, že jeho nově znění je
následující:

4.1 Doba plnění
Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy o dílo, která bude mezi Zadavatelem a
vítězným uchazečem uzavřena v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ, tj. do 15 dnů po
uplynutí lhůty pro podání námitek, pokud nebyly námitky podány, a v případě podání námitek
nebo návrhu na přezkoumání úkonů Zadavatele ve lhůtách a způsobem uvedeným v ZVZ.
Předpokládaný termín zahájení plnění vítězného uchazeče (podpisu Smlouvy) na základě Smlouvy
je srpen 2011.
Zhotovitel (vítězný uchazeč) je povinen provést dílo nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu
smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění této veřejné zakázky, nejpozději však do
30.11.2011.
S ohledem na provedenou změnu zadavatel rovněž v souladu s ust. § 40 odst. 6 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nabídky jsou uchazeči
oprávněni podat nejpozději do 23.06.2011 do 09:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 23.06.2011
v 10:00 hod. Ostatní podmínky týkající se podání nabídek a procesu otevírání obálek zůstávají beze
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změny. Zadavatel realizuje současně s těmito dodatečnými informacemi rovněž úpravu uveřejněných
informací ve formě opravného oznámení v informačním systému veřejné správy.
S pozdravem

MUDr. Vladislav Žižka
ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
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