MĚSTO HRANICE
ODBOR INVESTIC
INVITATIO AD OFFERENDUM

Doplnění zadávací dokumentace č. 1
Název veřejné zakázky

Zřízení čapího hnízdiště na parcele č. 378/5

Druh veřejné zakázky

Stavební práce

Režim veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zadavatele

Město Hranice

Sídlo zadavatele

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Jiří Kudláček, starosta, tel. 581 828 121,
starosta@mesto-hranice.cz

IČO zadavatele / DIČ
zadavatele

00301311 / CZ00301311

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci veřejné zakázky, její
telefon a e-mailová adresa

Mgr. Tomáš Zachar, tel. 581 828 396
tomas.zachar@mesto-hranice.cz

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2020 do 09:00 hod
Nabídku lze zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb nebo podat osobně na adrese:
Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01
Hranice. Přijímacím místem je Podatelna II umístěná
v kanceláři č. 122.
Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
Provozní doba podatelny:

Místo a způsob podání nabídek

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 13:30

Všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do času
stanoveného pro ukončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty
pro podání nabídek, se neotevírá a nehodnotí.
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

IČO: 00301311

593 770,- Kč bez DPH

Tel.: 581 828 396

E-mail: tomas.zachar@mesto-hranice.cz
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Zadavatel poskytuje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění.
Ve výzvě k podání nabídek uveřejněné dne 19. 6. 2020 na úřední desce a profilu zadavatele je uvedeno
v bodě 10, který stanovuje požadavek na písemnou formu nabídky, že nabídka musí být zadavateli
podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Zakázka –
zřízení nového čapího hnízdiště na p.č. 378/5“.
Zadavatel doplňuje, že správné označení obálky má být učiněno ve znění „Zakázka – zřízení nového
čapího hnízdiště na p.č. 378/5 – NEOTVÍRAT“.

V Hranicích dne 23. 6. 2020

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele ve věci
administrace výběrového řízení

……………………………………………………….
Mgr. Tomáš Zachar
metodik veřejných zakázek

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu zadavatele:
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/8d3c4c78-d1d6-4e76-a25896839fe6f264/zakazka/P20V00000019
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