ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
analogicky v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)
k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

PŘÍRODNÍ VĚDY V ZŠ LETCŮ R.A.F. - STAVEBNÍ
ÚPRAVY A VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ
Typ veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Datum zahájení VZ:

Veřejná zakázka malého rozsahu
P22V00000024
25/03/2022

Veřejný zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČO: 00239500
Zastoupený Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

Zastoupení zadavatele:

Bc. Filip Haferník
Staré Těchanovice 74, 749 01 Vítkov, IČO: 75919559
Zástupce zadavatele je pověřen výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností
analogicky dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Zadavatel analogicky v souladu s § 99 odst. 1 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené
veřejné zakázky, že z organizačních důvodů hodnotící komise:
bod 10.3. zadávací dokumentace se mění takto:

10.3. Podání nabídky
Účastník může svou nabídku podat v elektronické podobě prostřednictvím NEN nebo
v listinné podobě na adresu zadavatele. Zadavatel tímto upozorňuje účastníka, že při
podání nabídky:
 elektronicky prostřednictvím NEN, je podání nabídky rozděleno do dvou částí.
Za kompletní je považována pouze ta nabídka, u níž budou splněny podmínky
obou samostatných částí!
a) dokumentace v elektronické formě - kvalifikace a další dokumentace
nabídky, jejíž výčet je obsažen v této zadávací dokumentaci nebo
definován zákonem, předloží účastník v elektronické formě do NEN dle
ZD;
b) cenová nabídka v elektronické formě - cenovou nabídku vloží účastník
v elektronické formě do NEN dle ZD.
Nabídce bude přiřazeno pořadové číslo po stisku volby tlačítka Odeslat, popř.
Podepsat a odeslat.
Účastník je povinen nabídku, tj. údaje nebo doklady, které dodavatel podal
písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace, podepsat osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka v souladu se způsobem jednání
jménem či za účastníka zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto
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rejstříku zapsán. V případě, že účastník podepíše výše uvedené v NEN jinou než
oprávněnou osobou uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm
účastník zapsán, je účastník povinen vložit do NEN jako součást nabídky oprávnění
této osoby k podpisu (např. plnou moc). Z důvodu vyšší právní jistoty a ochrany
zasílaného obsahu nabídky podané prostřednictvím NEN, zadavatel doporučuje
účastníkovi každý jednotlivý vložený dokument opatřit uznávaným
elektronickým podpisem dle § 6 zákona k elektronickému podpisu osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. S ohledem na výše uvedené podepisování uznávaným elektronickým
podpisem pak zadavatel také doporučuje vložit kompletní nabídku v jednom
PDF či ZIP souboru. Bude-li účastník postupovat při podepisování uznávaným
elektronickým podpisem analogicky v souladu s výše uvedeným, zadavatel
rovněž shledá nabídku za podepsanou.
NEN zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti dat, včetně
absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené
lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné
k užití NEN jsou součástí uživatelských příruček NEN pod odkazem:
https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky nebo u ověření
kompatibility
a
technické
způsobilosti
počítače
pod
odkazem:
https://nen.nipez.cz/CompatibilityCheck.
Účastník
je
povinen
ověřit
kompatibilitu svého počítače v dostatečném časovém předstihu před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Nekompatibilní počítač účastníka nelze přičítat na
vrub zadavateli.


v listinné podobě, se nabídky podávají na adresu zadavatele. Nabídky budou
doručeny v řádně uzavřených obálkách označených názvem účastníka vč. jeho
identifikačních údajů a dále názvem veřejné zakázky doplněný o výzvu NEOTVÍRAT
(„Přírodní vědy v ZŠ Letců R.A.F. - stavební úpravy a vybavení místností NEOTVÍRAT“). Nabídky budou pevně zajištěny proti manipulaci s listy a strany
budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas
uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí
nabídky od zástupce účastníka. Při zaslání prostřednictví osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence
podle zvláštního právního předpisu se za rozhodující čas považuje čas doručení
nabídky na adresu zadavatele. Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas
považuje čas obdržení nabídky na adrese zadavatele nebo čas uvedený na
potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od
zástupce kurýrní služby.

Jiná forma podání nabídky, než dle výše uvedených způsobů, je nepřípustná. Lhůta pro
podání nabídek je 12/04/2022 12:00:00 hodin. Nabídky, které nebudou zadavateli
doručeny resp. podány ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací
dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu výběrového řízení se k nim
nepřihlíží analogicky dle § 28 odst. 2 zákona. Takové nabídky budou archivovány jako
součást výběrového řízení.
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bod 11.2. zadávací dokumentace se mění takto:

11.2. Datum a místo otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční dne 12/04/2022 ve 12:00:00 hodin v zasedací místnosti v
sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.
Zpracoval:
Podpis:

V:

Ostravě

Bc. Filip Haferník

Bc. Filip Haferník
Dne:

Digitálně podepsal Bc. Filip Haferník
Datum: 2022.04.07 10:28:54 +02'00'

07/04/2022
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