Dodatečná informace č. 1
k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané formou otevřeného řízení podle § 27
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

„Centrum sklářského umění huť František v Sázavě –
stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218“

Zadavatel:

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František

Sídlo:

Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava

IČ:

27899161

Osoba oprávněná za
Ing. Jaroslav Krčmář
zadavatele jednat
S ohledem na zpoždění zveřejnění oznámení o této veřejné zakázce ve Věstníku veřejných
zakázek sděluje zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona následující dodatečné
informace na základě vlastního rozhodnutí.
Zadavatel mění zadávací dokumentaci a prodlužuje lhůty pro podání nabídek a lhůty
související takto:

11. Žádost o poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám
1. Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci pouze písemně, a to na adrese: Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.;
Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, nebo elektronicky e-mailem na adrese:
jana.dvorakova@cmud.cz. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli
doručena ve smyslu § 49 odst. 1 nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek, tzn. do 22. června 2012 do 17:30 hodin.
4. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu 15. června 2012 v 10:00
hod. Sraz účastníků prohlídky je na místě plnění veřejné zakázky na nádvoří hutě
František.

12. Forma, místo a lhůta pro podávání nabídek
6. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 29. června 2012 v 10.00 hodin.

13. Otevíraní obálek
1.

Otevírání obálek se uskuteční dne 29. června 2012 v 10.00 hodin ihned po ukončení
lhůty pro podání nabídek v kanceláři Projektu Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť
František č. 202 v 1. patře budovy Zdravotního střediska v Sázavě na adrese Náměstí

Voskovce a Wericha 434, 285 06 Sázava. Otevírání obálek se má právo zúčastnit vždy
jeden zástupce těch uchazečů, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty pro
podání nabídek.
Za zadavatele: Ing. Jaroslav Krčmář, hlavní manažer projektu
V Sázavě, 11.6. 2012

