Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253, zakazky@mendelu.cz
V Brně, 16. 3. 2020
Veřejná zakázka s názvem: „Stavební úpravy místnosti Q33“
Sdělení zadavatele (DI_1)
1. Zadavatel ruší prohlídku místa plnění.
Zadavatel v souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového
opatření (zákazu volného pohybu osob) rozhodl o zrušení prohlídky místa plnění, která
se ve výše uvedené veřejné zakázce neuskuteční.
Veškeré nezbytné informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, prohlídka místa
plnění není pro podání nabídky z pohledu zadavatele nutná ani přínosná. Dodavatelé
mohou v případě potřeby zaslat zadavateli dotaz, který bude vyřízen v souladu s čl. č.
4 Výzvy podání nabídek (Vysvětlení zadávací dokumentace).
Původní termín prohlídky místa plnění byl plánován na 17.3.2020.
2. Ze stejného důvodu zadavatel rozhodl o změně způsobu předkládání
nabídek, které je možné doručit pouze v elektronické podobě. Ruší se tedy
možnost podat nabídku v listinné podobě.
Bod č. 8 Výzvy k podání nabídek zní tedy následovně:
Lhůta pro podání nabídky, způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky uplyne dne 2. 4. 2020 v 10:00 hodin.
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatelé předkládají písemnou nabídku výhradně v elektronické podobě
v českém, případně slovenském jazyce.
Elektronicky podané nabídky doručí dodavatel prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje E-ZAK (adresa profilu zadavatele
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3942.html) ve lhůtě pro podání
nabídky. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou
elektronickým nástrojem zpřístupněny, tudíž je zadavatel neotevře a nebudou
zařazeny do hodnocení.
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
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Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotevírá.
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky v systému E-ZAK.
3. V souvislosti s charakterem změn rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro
podání nabídek: lhůta pro podání nabídek uplyne dne 2.4.2020 v 10:00 hod.

Zadavatel neuveřejňuje aktualizovanou verzi Výzvy k podání nabídek, veškerá
ustanovení Výzvy je tedy nutné číst a vykládat v souladu se změnami uvedenými
v tomto Sdělení zadavatele DI I.
Sournně:
- Ruší se zcela prohlídka místa plnění,
- Nabídky lze doručit pouze elektronicky přes profil zadavatele E-ZAK
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3942.html,
- Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 2.4.2020 do 10:00 hod.
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