
N ázev ve řej n é zakázky ,,Pořízení sestavy kontejnerů pro provoz samoobslužného
obchodu v obci Bělušice"

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ozNÁMENí o zMĚNĚ poonnírurr zADÁvAcí ooruMENTAcE

Zadavatel obec Bělušice se rozhodl prodloužit lhůtu pro dodání zakázky. Zároveň došlo k následující změně

v uvedených přílohách zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1- Technická specifikace a v,ýpis prvků:

o V dokumentu je uvedena doba dodání max, ].0 týdnu. Nová doba dodání se prodlužuje na max. 14

týdnu od podpisu SoD.

- Příloha č. 5 - Smlouva o dílo

o Nová doba dodání se prodlužuje na max. 14týdnu od podpisu SoD.

Oba aktualizované dokumenty jsou přiloženy k tomuto oznámení. Účastníci tyto aktualizované přílohy se

změněnou dobou dodání (,,Příloha č. ]. - Technická specifikace a výpis prvků" a,,Příloha č. 5 - Smlouva o dílo")
použijí pro vypracování nabídky,

Z důvodu výše uvedených se termín podání žádostí prodlužuje do 5. 2. do 12:00. Termín otevírání obálek se

uskuteční 5. 2. 2O21v 17:00.

Ve všech ostatních ohledech se účastnící řídí zveřejněnou výzvou ,,Pořízení sestavy kontejnerŮ pro provoz

samoobslužného obchodu v obci Bělušice" ze dne 18.1.2021;

Pozn.: Pokud již zadavatel svou nabídku zaslal, je možné ji stornovat, Zadavatel zašle novou nabídku, přiČemŽ do
ní přiloží samostatný list s následnou formulací podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeČe:

,,Z důvodu upřesněnízadávacích podmínek, prosím, o stornování nabídky zaslané dne ......... a přikládám
nabídku novou."

Přílohy: Příloha č. 1 - Technická specifikace a výpis prvků, Příloha č. 5 - Smlouva o dílo

V Bělušicích dne 21. t.2021,

Bc. Lukáš Baroch

Starosta obce Bělušice \-O
\

lde ntifikačn í údaje zadavate le

Název obec Bělušice

lč 00267619

Adresa sídla Bě lušice 33, 28002 Bě lušice

Osoba oprávněná jednat za

zadavate le

Bc. Lukáš Baroch, starosta

obec gĚLuŠlce
Bělušice 33, 280 02 Kolin

lČ: 00235253


