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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
Název VZ: „Zpracování PD – rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor 1. NP v
objektu Radniční 1148“
Číslo VZ:

P19V00000113

Druh VZ:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby

V souladu s ustanovením bodu 9. 3. Výzvy k podání nabídek zadavatel zveřejňuje následující
vysvětlení zadávacích podmínek:
Nové znění bodu 7. 3. a 7. 4. Forma nabídky:
Nabídky mohou být podány v písemné listinné nebo elektronické formě.
a)

Listinná forma:
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné listinné formě v českém nebo
slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce
musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka. Zadavatel doporučuje,
aby uchazeč nabídku předložil v jednom písemném listinném vyhotovení, jež bude mít
platnost originálu.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, obálka označena číslem a názvem
veřejné zakázky,
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA P19V00000113
„Zpracování PD – rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor 1.
NP v objektu Radniční 1148“
NABÍDKA - NEOTVÍRAT
dále obchodním jménem uchazeče a adresou, na niž je možno zaslat vyro zumění o tom, že
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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Listinné nabídky se podávají osobně nebo poštou prostřednictvím podatelny
Magistrátu města Frýdku-Místku na adrese:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
b)

Elektronická forma:
Veškeré elektronické nabídky v rámci této veřejné zakázky je účastník povinen zaslat
prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Zadavatel není provozovatelem tohoto
elektronického nástroje, ale je pouze uživatelem. Veškeré informace týkající se postupu
odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně dostupné v
systému EZAK (viz https://www.zakazkyfm.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf).
Účastník vloží svou nabídku do prostředí systému EZAK před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ
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