Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
č. 3
Název veřejné zakázky: Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a
modernizace vybavení Základní školy F.L.Čelakovského
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
ZVZ), zadávaná mimo režim ZVZ vyjma ustanovení § 18 odst. 5, podle kterého je
zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této
výzvě.
Zadávací řízení je v souladu se „Závaznými postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013
– verze květen 2014“ /dále jen „závazné postupy“/
Veřejná zakázka je spolufinancována z fondu Evropské unie v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Prioritní osa 2:

Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory 2.4:

Rozvoj infrastruktury základního, středního a
vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu:

CZ.1.14/2.4.00/34.03256
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Výzvou ze dne 24. 3. 2015 zadavatel zahájil zadávací řízení na shora specifikovanou
veřejnou zakázku.
Z rozhodnutí zadavatele se upravují zadávací podmínky části B veřejné zakázky
Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy
F.L.Čelakovského uvedené v příloze č.1 výzvy k podání nabídky takto:

V příloze č. 1 – specifikace dodávky část B se upravuje
1. Úprava minimálních parametrů
Staré znění:
včetně učitelského stolku, s dřezem a
skříňkou
pro
rozvaděč
elektrického
proudu(včetně dřezu a
rozvaděče
el.proudu) – včetně montáže a dopavy na
místo
včetně montáže a
doprav na místo.
(uspořádání 4+2 nebo 5+1)

Nové znění:
včetně
učitelského
stolku
(rozměry
760x1800x700 mm), s dřezem a skříňkou
pro rozvaděč
slaboproudu (rozměry
minimálně 900x2300x700 mm) – včetně
montáže a dopravy na místo
včetně montáže a
(uspořádání 3+3,
760x3500x600 mm)

dopravy na místo
rozměry minimálně

.
Tato dodatečná informace č. 3 bude odeslána všem známým zájemcům
a zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/zakladni-skola-f-l-celakovskeho-strakonice-jezerni-1280_2694/
http://www.zsflc.cz/2-stupena na internetových
stránkách
zadavatele
jezerni/projekty/

Strakonice 2.4.2015

Mgr. Kolesová Jaroslava
ředitelka školy
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