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VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR099/39/002679/2019
VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

Mach

956 999 380

725 257 809

Veřejná zakázka:
Evid. č. zakázky:
Zadavatel:

DATUM

5. 8. 2019
FAX

E-MAIL

zakazky@lesycr.cz

Podpora výrobce Hewlett Packard pro servery instalované na OJ LČR
099/2019/117
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu tímto poskytuje vysvětlení zadávací
dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.
Číslo
položky

Znění dotazu/Znění dodatečné informace

1.

Změna zadávací dokumentace je poskytnuta bez předchozích dotazů
(poskytnuta dne 5. 8. 2019)
Změna č. 1
V čl. 5 Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace – Specifikace předmětu veřejné
zakázky se vypouští text: „; HW obměna do druhého dne od nahlášení závady“.
V souvislosti s předchozí změnou dochází ke změně v Příloze č. 1 výzvy – Závazném vzoru
smlouvy, kde se v čl. I Předmět smlouvy, odst. 1.1. vypouští text „, HW obměna do druhého
dne od nahlášení závady“.
S ohledem na shora poskytnutou informaci o změně zadávací dokumentace zadavatel
upravuje oba dokumenty (Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace a Přílohu č. 1
výzvy – Závazný vzor smlouvy) a tyto poskytuje v aktuálním znění se zvýrazněnou změnou
(změny jsou vyznačeny červeně). Návrh smlouvy, který dodavatel připojí jako součást své
nabídky již nebude obsahovat přeškrtnutý text.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:
S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu
pro podání nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky následovně:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 8. 8. 2019 do 11:00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 13. 8. 2019 do 11:00
hodin.

Mgr. Ing. Digitálně
podepsal Mgr.
Ing. Jan Krofta
Jan
Datum:
Krofta 2019.08.05
14:59:56 +02'00'
Mgr. Ing. Jan Krofta
vedoucí odboru veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

