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Oznámení o prodloužení lhůty
k podání nabídek
Na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Zateplení fasády objektu ve vlastnictví Obce Chlum čp. 71
(OÚ a Dům pro seniory)“
ZADAVATEL:
(objednatel)

Obec Chlum
zastoupená starostou: Mgr. Františkem Šindelářem
Chlum 71, 332 04 Nezvěstice
IČO: 00256641
Zástupce pro zadávací řízení veřejné zakázky:
Ing. Libor Nebeský, tel.: +420 606 686 631
e-mail: info@nebe-sky.com
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Luboš Hajšman, tel. +420 605 578 663
e-mail: hajsman@seznam.cz

Druh zadavatele:

veřejný zadavatel

S ohledem na upřesnění položky č. 36 „Výkazu výměr“ (dále jen VV) k akci „Zateplení
fasády objektu ve vlastnictví Obce Chlum čp. 71 (OÚ a Dům pro seniory)“ dochází ke změně
zadávacích podmínek v položce č. 36 „Výkazu výměr“ a v souladu s ust. § 99 zákona č.
134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty k podání
nabídek o 7 kalendářních dní, tj. do 3.9.2021 do 12.00 hod.
Bod 11.2. Výzvy k podání nabídek
Lhůta a místo pro podání nabídek nově zní takto:
a) listinné podání nabídky:
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zadavatele, dle níže uvedených
požadavků:
Lhůta pro podání nabídek:
Místo podání nabídek:

do 3.9.2021, do 12:00 hod.
OÚ Chlum, Chlum 71, 332 04 Nezvěstice

V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí
nabídky adresátem v místě podání nabídek.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Za řádné a včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník. Obálka s nabídkou musí
být označena v souladu s pokyny uvedenými v této zadávací dokumentaci.
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Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou zadavatelem do soutěže přijaty.
Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou řádně označeny nebo ty, které
budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout.
b) elektronické podání nabídky:
Nabídky budou doručeny elektronicky do datové schránky zadavatele, dle níže
uvedených požadavků:
Lhůta pro podání nabídek:
Adresa pro podání nabídek:

do 3.9.2021, do 12:00 hod.
saiavjd

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Za řádné a včasné podání nabídky nese odpovědnost účastník.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nový, upravený „Výkaz výměr“ v položce č. 36 je k dispozici na web. stránkách
zadavatele:
https://www.obec-chlum.cz/urad-obce/verejne-zakazky/zatepleni-objektu-pro-bydlenichlum-chlum-71-50cs.html
Ostatní podmínky „Výzvy k podání nabídek“ a zadávací dokumentace zůstávají
beze změn.

V Klatovech dne 25.8.2021

Ing. Libor Nebeský
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