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INFORMACE ZADAVATELE  

o chystaném doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty k podání nabídek 

 
Název veřejné zakázky: 

Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a 

Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce, Strakonice 
 

Druh veřejné zakázky: Na stavební práce 
 

Druh výběrového řízení:  
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. b) ZZVZ. Veřejná zakázka malého rozsahu je 
zadávána mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Při jejím zadávání je zadavatel 
povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení 
nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu 
zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. 
 
Výběrové řízení je v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice“. 
 

1. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Zadavatel:   Město Strakonice 

Se sídlem:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 

IČO:    00251810 

Právní forma:   obec, územně samosprávný celek 

Město Strakonice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona  č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem. 
 

Zástupce zadavatele pro administraci výběrového řízení: 

Poradce:   CORPORIN s.r.o. 

Sídlem:  Luční 447, 386 01 Strakonice  
Kancelář:  Jezerní 1394, 386 01 Strakonice 
Zastoupená:   JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem společnosti 
IČO:     28092635 
telefon:    +420 383 392 665   
mob. telefon:   +420 606 703 203  
E-mail:    jindrich.kotrch@corporin.eu 
Datová schránka:  u5nwp58 
Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení, zrušit 
výběrové řízení.  

 

2. Informace zadavatele o chystaném doplnění ZD a prodloužení lhůty k podání nabídek 
 

Zadavatel zahájil výběrové řízení odesláním výzvy k podání nabídek dne 24.02.2023. Před stanovenou 
prohlídkou místa plnění (2.3.2023) i po jejím uskutečnění obdržel zadavatel žádosti dodavatelů o 
vysvětlení zadávací dokumentace. Odpověď na tyto žádosti se v současné době připravuje. Současně 
s  vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel plánuje i její doplnění a úpravu a v souvislosti s tím i 
posunutí (prodloužení) termínu pro podání nabídek. 
Zadavatel předpokládá, že k odeslání doplnění a změn zadávací dokumentace a k prodloužení lhůty 
pro podání nabídek dojde dne  6.3.2023.   

 
Ve Strakonicích dne  3.3.2023 

        
 
        ........................................... 
        zástupce zadavatele 
        CORPORIN s.r.o. 
        JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel 
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