Č. j.: 3/2014-EO-SUM/24

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ze dne: 20. 3. 2014
Zadavatel: Česká republika – Justiční akademie
Sídlo: Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž
IČ: 70961808
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M., ředitel

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Implementace LMS“.
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné
informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané
dle zákona. Oznámení o této nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané podle zákona v otevřeném
řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 2. 2014 pod evidenčním číslem 481322.
Předmět dodatečné informace:
1. Zadavatel změnil dne 24. 2. 2014 obchodní podmínky uvedené v části B zadávací dokumentace
v návrhu smlouvy o dílo, ale neprodloužil v souladu s § 43 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek.
Rovněž tato změna nebyla učiněna formou přijetí dodatečné informace dle § 49 odst. 4 zákona.
Zadavatel tímto v souladu s § 111 odst. 6 zákona přijal opatření k nápravě touto dodatečnou
informací.
2. Zadavatel v zadávacích podmínkách tímto mění předpokládanou maximální dobu plnění předmětu
do 30. 11. 2014. Tento termín je nutné uvést v podepsaném návrhu smlouvy.
3. Zadavatel dále mění přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení dodavatele a přílohu
č. 2 návrhu smlouvy – Doložka bezúhonnosti. Obě přílohy jsou součástí této dodatečné informace
a jsou uveřejněny na profilu zadavatele samostatně. Uchazeči do své nabídky jsou povinni tyto
přílohy vložit a podepsat oprávněnou osobou.
4. Vzhledem k uvedeným úpravám zadávacích podmínek, které by mohly rozšířit okruh možných
dodavatelů, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání
nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 5. 2014 v 10:00 hodin. Otevírání obálek
s nabídkami se uskuteční dne 14. 5. 2014 od 10:10 hodin.
Přílohy:
1) Čestné prohlášení dodavatele
2) Doložka bezúhonnosti
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M., v.r.
ředitel Justiční akademie
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