Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253, zakazky@mendelu.cz
V Brně, 14. 1. 2020
Č. j.: 930/2020-926
Veřejná zakázka s názvem: „Elektronický systém spisové služby“
Sdělení zadavatele (DI_8)
Zadavatel mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci dle ust.
§ 99 Zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel upravil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky následovně:
Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovil v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1)
předpokládanou hodnotu ve výši 7 500 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (slovy: sedm
milionů pět set tisíc korun českých bez DPH). Tato předpokládaná hodnota vztahující se
k dílčímu hodnoticímu kritériu č. 1 (DHK1: Celková nabídková cena) je limitní
a představuje maximální množství finančních prostředků, které má zadavatel pro tuto zakázku
v rozsahu dílčího hodnoticího kritéria č. 1 (DHK1) k dispozici. Nabídky, které by v dílčím
hodnoticím kritériu č. 1 (Celková nabídková cena: DHK1) přesáhly tuto předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky ve výši 7 500 000,- Kč bez DPH (slovy: sedm milionů pět set
tisíc korun českých bez DPH) budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.
Zadavatel současně uvádí, že si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
podle § 100 odst. 3 zákona, podrobně viz bod č. 21 této Výzvy k podání nabídek. Vyhrazená
změna závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 3 zákona není zahrnuta v předpokládané
hodnotě veřejné zakázky.
Současně s touto změnou zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel aktualizovaný
dokument: Výzva k podání nabídek_aktualizace III.
S ohledem na charakter provedených změn zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek v předmětné nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Elektronický systém
spisové služby“ https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3348.html
do 24.2.2020 do 10:00 hod.
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referent oddělení veřejných zakázek
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