Sdělení zadavatele ve věci veřejné zakázky
Krnov na start – Revitalizace veřejných prostranství sportovního areálu v Krnově
Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále v textu jen „zadavatel“) vyhlásilo podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) veřejnou zakázku
označenou Krnov na start – revitalizace veřejných prostranství sportovního areálu v Krnově, a to
odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (Z2020-029605)
a v Úředním věstníku Evropské unie (2020/S 167-405182). Na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00296139 byly současně zveřejněny zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky,
když byla předmětná veřejné zakázka vyhlášená v užším zadávacím řízení.
Před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast v předmětném zadávacím řízení zadavatel zjistil, že
z technických důvodů ležících na jeho straně není ze strany potenciálních dodavatelů fyzicky možné vložit
elektronickou žádost o účast do soutěže o předmětnou veřejnou zakázku.
Na základě všech zjištěných skutečností vztahujících se k vkládání elektronických žádostí do elektronického
systému zadavatele (https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139), se proto zadavatel rozhodl
v uvedeném zadávacím řízení postupovat dále takto:
1. Zadavatel v soutěžních podmínkách v čl. 3.3 Zahájení soutěže předmětné veřejné zakázky ruší původní
odkaz na elektronický nástroj profilu zadavatele, tj. https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139,
a nahrazuje jej odkazem na nový profil zadavatele, kterým je https://zakazky.krnov.cz/. Nový profil
zadavatel bude aktivní od 29. 9. 2020.
2. Původní znění čl. 4.2 Lhůta pro podání žádosti (str. 6 Soutěžních podmínek). Citace „Okamžik, kterým
končí lhůta pro podání žádostí o účast, je 25. 9. 2020, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí elektronickým
nástrojem“ se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro doručení elektronických žádostí, a to do 09. 10. 2020
do 14.00 hodin.
3. Původní znění čl. 6.4 Prohlídka soutěžní lokality (str. 8 Soutěžních podmínek). Citace „Společná prohlídka
pro snížený počet účastníků bude organizována předběžně 12. 10. 2020“ se ruší a nahrazuje novým
předběžným termínem společné prohlídky pro snížený počet účastníků, a to 19. 10. 2020.
4. Původní znění čl. 10.1.2 Lhůta pro podání návrhů. Citace „Okamžik, kterým končí lhůta pro podání
návrhů, je 4. 12. 2020, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí elektronickým nástrojem a současně fyzická
přítomnost návrhu na adrese organizátora soutěže“ se ruší, a nahrazuje novou lhůtou pro podání
návrhů, a to do 09. 12. 2020 do 14.00 hodin.
5. Ostatní podmínky předmětné veřejné zakázky zůstávají beze změny.
Další informace vztahující se ke shora uvedenému sdělení:
1. Na nově zřízeném profilu zadavatele bude předmětná veřejná zakázka vedena pod shodným názvem,
tzn., veškerá data (dokumenty) obsažené na původním profilu zadavatele budou exportována na nový
profil zadavatele.
2. Lhůta pro doručení elektronických žádostí je stanovena z důvodů vytvoření časového prostoru pro
jednotlivé potenciální dodavatele, aby mohli své společnosti řádně zaregistrovat u provozovatele
elektronického profilu (EZAK), resp., aby stanovením kratší lhůty nebyli v časovém prodlení při registraci.
3. Veškeré shora vyjmenované změny budou řádně zveřejněny nejen na profilu zadavatele (na původním
profilu, ale i nově zřízeném), ale rovněž i ve Věstníku veřejných zakázek (změna oficiálního profilu
zadavatele a změna termínu pro doručení žádostí o účast v předmětném zadávacím řízení).
Zadavatel se omlouvá za způsobené problémy, které, jak doufá, nebudou mít vliv na další průběh
předmětného zadávacího řízení.
_____________________________________
jménem zadavatele
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