Vysvětlení zadávací dokumentace – změna termínu pro podání nabídek a termínu otevírání
obálek

Vážená paní / Vážený pane,
na základě zmocnění zadavatele – Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313 prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Údržba komunikací ve
vlastnictví města Třince“ a to následovně:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nový termín konce lhůty pro podání nabídek a termín otevírání obálek je následující:
Způsob a místo pro podání nabídek, informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních
dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu zástupce zadavatele – Mgr. Milan Konečný,
doručovací adresa: recepce Hotelu Steel, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, a to nejpozději do
konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 29. 3. 2017 do 14:30 hodin.
Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré
požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem
účastníka a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly
dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.

Místo a datum otevírání obálek
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 29. 3. 2017 v 15:00 hodin.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i účastníci, jejichž nabídky byly
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý účastník může být zastoupen nejvýše 1 osobou.

Ostatní údaje zůstávají beze změn.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. et Bc. Milan Konečný
Mobil: 605 201 156
E-mail: konecny@mcgreen.cz

