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Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace
Vážení,
ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund
pro příslušníky CS ČR“, zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeném odesláním
oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 24. 1. 2018, uveřejněným ve Věstníku veřejných
zakázek dne 26. 1. 2018 pod Evidenčním číslem formuláře F2018-002970 a Evidenčním číslem zakázky
Z2018-002970 a pod systémovým číslem VZ na profilu zadavatele: P17V00000577, činím v souladu s § 98
odst. 1 zákona následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):
Zadavatel zpřesňuje ZD úpravou Přílohy č. 1 ZD - Technická specifikace, a sice tak, že u popisu rukávů
Bundy Softshell reflex upravuje vzdálenost umístění rukávové nášivky od vrcholu rukávové hlavice ze 13 cm
na cca 14 cm (s ohledem na výškovou skupinu) a dále upravuje „Tabulku velikostí a rozměrů“ deklarací,
že délkou rukávu bundy je myšlena délka rukávu bundy bez záložky.
Přílohou tohoto vysvětlení, změny a doplnění ZD je upravená Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace bundy
Softshell_UPRAVENÁ4.doc“ (změny jsou vyznačeny červeně).
Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit
s obsahem tohoto vysvětlení, doplnění a změny ZD (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se
s ohledem na obsah tohoto vysvětlení, změny a doplnění ZD rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek
novou nabídku, učinili v rámci elektronického nástroje E-ZAK zneplatnění původní nabídky. Dodavatel může
totiž podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku (§ 107 odst. 3 zákona).
S pozdravem
Ing. Miroslav Nováček
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
podepsáno elektronicky
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