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Dodatečná informace č.1 k zadávacím podmínkám
 „Chodník, ulice Virtova, Strakonice - Virt“

Zadavatel  Město  Strakonice,  se  sídlem  Velké  náměstí  2,  386  21  Strakonice,  zastoupen  Mgr.
Břetislavem  Hrdličkovou,  starostou  města,  Vám  sděluje  následující  dodatečné  informace
k zadávacím  podmínkám  vztahujících  se  k veřejné  zakázce  malého  rozsahu  na  realizaci  akce
„Chodník, ulice Virtova, Strakonice - Virt“.

Dotaz č.1:
V souvislosti s výběrovým řízením na zakázku „Chodník, ulice Virtova, Strakonice - Virt“ žádám 
o doplňující informace:
 
1 -  Chybí samostatný soupis, na který se odkazují položky 21-M Elektromontáže – veřejné 
osvětlení ve výkazu výměr. Bude tento samostatný soupis doplněn?
2 -  Termín pro předkládání nabídek je stanoven na 02.04.2021 do 10:00 hod. Na tento den připadá
státní svátek. Nabídky mají být tedy podány do 01.04.2021 do 10:00 hod?

Odpověď:
Samostatný soupis, na který se odkazují  položky 21-M Elektromontáže – veřejné osvětlení ve 
výkazu výměr, bude doplněn zodpovědným projektantem. Výše zmíněný samostatný soupis bude 
zaslán všem osloveným firmám a zároveň bude zveřejněn na www stránkách města Strakonice do 
22.03.2021. Z důvodu, že na den 02.04.2021 připadá státní svátek, je nová lhůta pro podání 
nabídek stanovena na 06.04.2021 do 10:00 hod.

Z důvodu administrativní chyby ohledně termínu podání nabídek a doplnění samostatného
soupisu  prací,  který  se  týká  položek  ve  výkazu  výměr  21-M  Elektromontáže  –  veřejné
osvětlení, bude termín pro předkládání nabídek na akci "Chodník, ulice Virtova, Strakonice
- Virt" prodloužen. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 06.04.2021 v 10:00 hod.
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otisk úředního razítka

_________________________
Ing. Jana Narovcová, v.r.
vedoucí majetkového odboru
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