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VZMR/036/3/2022

Ing. Anna Macháňová, verejne.zakazky@vop.cz

Šenov u Nového Jičína 09. 09. 2022
Změna zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka: VZMR/036/3/2022 Dodávky pro projekt Taros V3 dotační titul PYRO

V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů zadavatel provedl změny původního znění zadávací dokumentace.
Zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 19. 09. 2022 do
11:00 hod.
Zadavatel změnil u veřejné zakázky – části 1 VZ Dodávky servomotoru –- v Technické
specifikaci a ceníku řádky č. 23 – 27, 33, 38, 40, 42 – 43, 45. Upravená podoba Technické
specifikace a ceníku pro část 1 VZ je uveřejněna na profilu zadavatele v oddílu zadávací
dokumentace v zazipovaném souboru s názvem – „Návrh KS vč. příloh_část dle Změny č. 1
ze dne 09. 09. 2022“ a je nazvaná jako „Technická specifikace a ceník - část 1 dle Změny č.
1 ze dne 09.09.2022“.
Zadavatel upozorňuje účastníky, kteří mají zájem podat nabídku na tuto veřejnou zakázku,
že nabídka účastníka musí obsahovat upravenou podobu Technické specifikace a ceníku.
V opačném případě zadavatel přistoupí k vyloučení účastníka z dalšího průběh zadávacího
řízení.
Zadavatel opakovaně upozorňuje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek
do 19. 09. 2022 do 11:00 hod.
Ing. Anna Macháňová
Specialista veřejných zakázek
podepsal
Ing. Anna Digitálně
Ing. Anna Macháňová
2022.09.09
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(Příloha č. 1 KS - Technická specifikace a ceník část 1 dle Změny č. 1 ze dne 09.09.2022)

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42
Šenov u Nového Jičína

tel.: +420 556 783 111
fax: +420 556 701 734
e-mail: vop@vop.cz
URL: www.vop.cz

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava,
oddíl A XIV, vložka 150

