ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“ nebo „zákon“)

Zadávací řízení:
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ
Název a evidenční číslo veřejné zakázky:

„Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví“
LDN 004/2020VZPOD
Zadavatel veřejné zakázky:
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
zastoupena Mgr. Janou Tomšů, ředitelkou
Se sídlem: Činžovních domů 139-140, Rybitví, 533 54
IČO: 00190560

Změna zadávací dokumentace I.
Zadavatel dle § 99 ZZVZ provedl dne 23. 10. 2020 změny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Výčet
konkrétních změn je uveden níže.
• V zadávací dokumentaci v bodě 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky byl opraven překlep v datu počátku
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na 16. 1. 2021.
• V zadávací dokumentaci v bodě 5. Lhůta a místo pro padání nabídek byla s ohledem na provedené změny
zadávací dokumentace a jejích příloh prodloužena lhůta pro podávání nabídek do 10. listopadu 2020, 8:00 hod.
• V zadávací dokumentaci byla s ohledem na provedené změny zadávací dokumentace a jejích příloh změněna
datace dokumentu na 23. října 2020.
• V příloze č. 1 – Krycí list byla opravena chyba v číslování přílohy na přílohu č. 1.
• V příloze č. 1 – Krycí list byla s ohledem na znění zadávací dokumentace změněna požadovaná kalkulace
u celkové nabídkové ceny, vyčíslení DPH a celkové nabídkové ceny včetně DPH na 2 roky plnění zakázky.
• V příloze č. 2 – Ceník pravidelného úklidu byla opravena chyba v nastaveném vzorci pro výpočet celkové ceny
za pravidelný denní úklid v Kč bez DPH za 2 roky v polích G171 a H171 na dvojnásobek roční částky.
• Na profilu zadavatele byla publikována chybějící příloha č. 4 – Grafické plány úklidu.
S ohledem na provedené změny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek do dne 10. 11. 2020, 08.00 hodin.

V Rybitví dne 23. října 2020

Mgr. Digitálně
podepsal Mgr.
Jana Tomšů
Bc. Jana Bc.
Datum:
Tomšů 2020.10.23
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Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Mgr. Jana Tomšů, ředitelka

