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Změna zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídky
V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna
oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa“ zadávanou dle směrnice
Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)
a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000063, zadavatel odstraňuje administrativní chybu
ve Výzvě pro podání nabídek (dále jen „výzva) č.j. MUCL/53019/2022 ze dne 03.05.2022 následovně:
Ve výzvě v odstavci č. 5 Doba a místo plnění veřejné zakázky
• vypouští bod č. 5.3. bez náhrady;
• bod č. 5.4. Termín zahájení stavebních prací upravuje z původně uvedených 3 pracovních dnů
na 5 pracovních dnů od předání staveniště v souladu s návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 4
výzvy);
• bod č. 5.5. Doba realizace předmětu díla(stavby) upravuje z původně uvedených 14 týdnů
na 10 týdnů od převzetí staveniště v souladu s návrhem smlouvy.
Tyto úpravy jsou v Opravené výzvě znázorněny červenou barvou. Opravená výzva je přílohou tohoto
dokumentu.

Na základě výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání
nabídek do 25.05.2022 do 11 hodin.

Tato změna zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše
uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.
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Příloha:
Č.1 – Opravená výzva k podání nabídky rev.1

Za správnost:
Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Bc. Šárka Litresitsová
referent veřejných zakázek
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