VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMETNACE Č. 2
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

Veřejná zakázka
„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia
Český Brod˝
Zadavatel: Gymnázium Český Brod
IČO: 48665967
se sídlem Český Brod, Vítězná 616, PSČ: 282 01
zastoupená Mgr. Ivo Kocumem, ředitelem
Ve věci shora uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel dne 7.5.2018 žádost o
dodatečnou informaci dodavatele.
Dotaz dodavatele č. 1:
V zadávací dokumentaci je stanovena lhůta pro podání nabídek na dne 15.5.2018
v 10:00 hodin, avšak na profilu zadavatele je uvedeno 16.5.2018 do 10:00
hodin. Které datum je platné?
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek, která je
zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí dne 16.05.2018 v 10:00
hodin.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 16.05.2018 od 10:15 hod.
v zasedací místnosti č. 3091 v sídle zástupce Zadavatele, tj. Středočeský
kraj, Zborovská 81/11, Praha 5.
Zadavatel uvedenou informaci zveřejnil v sekci Informace o veřejné zakázce na
profilu zadavatele a rovněž ve Veřejných dokumentech na profilu zadavatele, ve
kterých se nachází vysvětlení k zadávacím podmínkám. Zadavatel v této
souvislosti doporučuje dodavatelům sledovat profil zadavatele, na kterém mohou
být další vysvětlující či doplňující informace k veřejným zakázkám.
Nad rámec výše uvedeného zadavatel upozorňuje na rozpor, který byl
v sekci Informace o veřejné zakázce profilu zadavatele, kde byla
původně uvedena adresa Gymnázia Český Brod, Vítězná 616 jako adresa
pro podání nabídek.
Nabídky lze podávat na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje
(podatelna), Zborovská 11, Praha 5, když bližší informace jsou uvedeny

v čl. 8.4 zadávací dokumentace. Nabídky nelze
zadavatele: Gymnázia Český Brod, Vítězná 616.
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