
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle § 27 zákona o zadávání veřejných 

zakázek 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“) a dle Metodiky zadávání zakázek pro program 013 310 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb programové období 2014–2020, 

(dále jen „MZZ“). Ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. jsou použita 

přiměřeně.  

  „Sportem proti bariérám, z. s. - nákup vozidel pro osobní asistenci“ 

 

Zadavatel: 

Název:  Sportem proti bariérám z.s.  

Sídlo:         Nádražní 111, 507 91 Stará Paka 

Zastoupený: Marcelou Drhovou, DiS., ředitelkou spolku 

IČ,DIČ: 2703116, CZ27031161 

(dále jen „zadavatel“)  

 
Zastoupený na základě příkazní smlouvy:  
     Servisinvest s.r.o. 
                  Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 – Staré město 
Osoba oprávněná jednat:            Ing. Vladimír Šplíchal, jednatel 
Telefon:                          602 241 108 
e-mail:               splicha@pce.cz  
(dále jen „poradce“) 

 

Ve smyslu §98 odst.1 zákona poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace – výzvy 

k podání nabídky: 

 

Článek 3.1 Doba (termíny) plnění předmětu zakázky se mění takto: 

Zadavatel pro plnění zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 

• Předpokládaný termín zahájení realizace: 1. 7. 2021 

• Požadovaná maximální doba realizace dodávky: 120 kalendářních dnů  

  

Odůvodnění: V původním znění článku byl chybně uveden předpokládaný termín realizace s ohledem 

na délku schvalovacího procesu dotačního programu. 

 

Článek 14.2 Lhůta pro podání nabídek se mění takto: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 3. 2021 v 11.00 hod. 

Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktního 

místa pro zakázku, uvedené v čl. 1 zadávací dokumentace, do výše uvedeného data a hodiny.  

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, nápisem „NABÍDKA 

– NEOTEVÍRAT – Sportem proti bariérám, z. s. - nákup vozidel pro osobní asistenci“ a adresou 

dodavatele  

Odůvodnění: V původním znění článku byl chybně uveden název zakázky. 

 

V Pardubicích dne 16. 3. 2021 

      Ing. Vladimír Šplíchal 

      jednatel 

      Servisinvest s.r.o., 

      Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 – Staré město 

      pověřen na základě příkazní smlouvy   

 

mailto:splicha@pce.cz

		2021-03-16T18:00:29+0000
	 (Licence: Servisinvest s.r.o.)
	Not specified




