DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„Nákup HW a SW a hostované ESS“
Zakázka je realizovaná v rámci projektu: I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace
úřadu a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře
Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06812
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:

Město Kravaře
Náměstí 405 / 43, 747 21 Kravaře
Ing. Andreasem Hahnem, starostou
00300292

Kontaktní osoba:
E-mail:

Ing. Marcel Hahn, vedoucí oddělení informatiky
marcel.hahn@kravare.cz

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím
podmínkám vztahujícím se k dané podlimitní veřejné zakázce na dodávku zboží zadávané
formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Zadavatel upřesňuje údaje ohledně doby plnění veřejné zakázky, kdy v zadávací
dokumentaci v bodě 4 je uvedeno:
„4 Doba plnění veřejné zakázky
Vybraný dodavatel zahájí realizaci veřejné zakázky bezprostředně po uzavření smlouvy na
plnění veřejné zakázky.
Plnění částí veřejné zakázky bude dodáno nejpozději do 28. 2. 2013.“
Zatímco ve smlouvě na Část 1 (příloha 3 zadávací dokumentace) v bodě 3 je uvedeno:
„3 Termíny plnění, harmonogram díla
3.1 Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení pro jednotlivé části díla:
• Realizace předmětu díla bude započata do 5 pracovních dnů od oboustranného
podpisu této smlouvy.
• Dodávka HW a SW bude provedena do 7 týdnů od oboustranného podpisu této
smlouvy.
• Implementace HW a SW bude provedena do 9 týdnů od oboustranného podpisu
této smlouvy.“
Vzhledem k dodržení všech stanovených lhůt a postupů pro výběr dodavatele veřejné
zakázky není předem známo přesné datum podpisu smlouvy a mohla by nastat situace, kdy
nebude reálné dodržet předpokládaný termín realizace zakázky do 28.2.2013 uvedený
v zadávací dokumentaci. K tomu zadavatel sděluje, že rozhodující termín plnění veřejné
zakázky je termín stanovený v příslušných smlouvách k jednotlivým částem, což je do 9
týdnů od oboustranného podpisu smlouvy u části 1 nazvané „HW a SW“, u části 2 nazvané
„Hostovaná ESS“ je to do 4 týdnů od oboustranného podpisu této smlouvy a od řádného
převzetí díla, které bylo realizováno veřejnou zakázkou nazvanou „HW a SW“.
Zadavatel zároveň v souladu s výše uvedenou změnou prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
a analogicky rovněž termín otevírání obálek a prohlídku místa plnění - tedy dochází ke

změně bodů 13,16 a 12 zadávací dokumentace, které jsou nyní platné v níže uvedeném
znění:
13 Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
do 2.1.2013 do 10.00 hodin
Místo podání nabídek:
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21
Kravaře,
Nabídky budou přijímány na podatelně v úředních hodinách:
Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za
včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou je nutno označit
v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.
16 Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 2.1.2013 v 10:00 hod. v sídle zadavatele.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob pověřených zadavatelem rovněž
zástupci poskytovatele dotace. Jelikož jako prostředek hodnocení nabídek bude použita
elektronická aukce, bude se v souladu s § 71 odst. 8 otevírání obálek konat bez přítomnosti
uchazečů.
12 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění společná pro všechny uchazeče se v případě zájmu kteréhokoliv z
uchazečů uskuteční dne 19.12.2012, v 10:00 v sídle zadavatele. Pokud má dodavatel zájem
prohlédnout si budoucí místo plnění, zašle nejpozději do 17.12.2012 písemnou žádost o
prohlídku kontaktní osobě zadavatele. Tato prohlídka místa plnění se týká pouze části I.
veřejné zakázky HW a SW.

V Kravařích dne 12.12.2012

……….……………..……….
Ing. Andreas Hahn
Starosta

