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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Zadavatel obdržel dne 19.09.2012 žádost o sdělení dodatečných informací k veřejné zakáce
„CAS pro JSDH Ostrava-Michálkovice“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne
20.07.2012, evid. č. VZ 225147.
Zně ní dotazu:
V Oznámení o zakázce je stanoven termín podání nabídek do 11.9.2012 13,00 hod a termín
otvírání obálek v 11.9.2012 13,00 hod. Místo pro podání nabídek nebylo stanoveno, a tak i
s ohledem na stanovené místo otvírání obálek dovozujeme, že se jedná o sídlo HZS MSk
Výškovická 40. Termín posledního možného podání nabídek byl posunut následkem
uveřejnění dodatečných informací na 25.9.2012 do 13,00. Nikde, se ale neuvádíte nový
termín a případně místo otvírání obálek.
Mám následující dotazy:
Kde a kdy bude provedeno otvírání obálek.
Nabídku přiveze kurýr s tím, že ji fyzicky předá v místě podání. V jakých časech tuto nabídku
(nebo i následně jiné dokumenty) budou převzaty a potvrzeno řádné převzetí např.
podatelnou.
Odpověď zadavatele:
Dne 10.09.2012 byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn k uvedené veřejné zakázce
opravný formulář Oznámení o zakázce (ev. číslo formuláře 7202011031039), v němž byl
opraven termín podání nabídek a dále jsou v něm uvedeny všechny výše požadované údaje.
Pro úplnost uvádím, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 25.09.2012 do 13.00
hodin. Otevírání obálek bude zahájeno 25.09.2012 ve 13.00 hodin. Místo a další podmínky
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otevírání obálek zůstaly nezměněny, tedy sídlo HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 OstravaZábřeh, zasedací místnost ve 3. patře.
Další pravidla pro podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Převzetí nabídek i
další dokumentace k veřejné zakázce zajištuje podatelna HZS MSK, Výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin.

S pozdravem
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