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VZMR/040/3/2022

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz

Šenov u Nového Jičína, 14. 10. 2022
Změna zadávací dokumentace č. 2
Veřejná zakázka: VZMR/040/3/2022 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 poskytuje změnu zadávací dokumentace, a zároveň prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek do 24. 10. 2022 do 13:00 hod.
Zadavatel na základě vlastní iniciativy provedl úpravu zadávací dokumentace u každé z částí
VZ:
Část 1 VZ
Zadavatel provedl změny v Technické specifikaci a ceníku, kde nahradil obrázek Napojení
teplotního čidla a upravil chybně vložený vzorec v řádku č. 8, který slouží k výpočtu Nabídkové
ceny celkem v Kč bez DPH.
Upravená podoba Technické specifikace a ceníku bude vložena na profil zadavatele
v zazipované složce – „Návrh KS vč. příloh_část 1 dle Změny č. 2 ze dne 14.10.2022“.
Část 2 VZ
Zadavatel provedl změny v Technické specifikaci a ceníku, kde upravil chybně vložený vzorec
v řádku č. 8, který slouží k výpočtu Nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH a změnil v řádku č.
35 hodnotu u provozní teploty z - 30°C na 0°C.
Upravená podoba Technické specifikace a ceníku bude vložena na profil zadavatele
v zazipované složce – „Návrh KS vč. příloh_část 2 dle Změny č. 2 ze dne 14.10.2022“.
Část 3 VZ
Zadavatel provedl změnu v Technické specifikaci a ceníku, kde upravil chybně vložený vzorec
v řádku č. 8, který slouží k výpočtu Nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH.
Upravená podoba Technické specifikace a ceníku bude vložena na profil zadavatele
v zazipované složce – „Návrh KS vč. příloh_část 3 dle Změny č. 2 ze dne 14.10.2022“.
Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že součástí nabídky musí být upravená –
aktualizovaní podoba technické specifikace pro část 1 – část 3 veřejné zakázky ze dne
14.10.2022. V případě, že nabídka účastníka nebude obsahovat technickou specifikaci dle
Změny č. 2, bude takový účastník vyloučen z dalšího průběhu zadávacího řízení pro
neporovnatelnost nabídek.
Tato změna zadávací dokumentace bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut
neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na
URL: https://verejnezakazky.vop.cz.
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