Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace – úpravě zadávacích
podmínek
pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Nákladní automobil pro výuku autoškoly“
1. Zadavatel a kontaktní údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař, 102 00
Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
00497070

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení:
- Ing. Zdeněk Kočárek, vedoucí technické správy
telefon: +420 724 298 230
mail:
zdenek.kocarek@skolahostivar.cz
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů za zadavatele je Ing. Milan Vorel, ředitel školy.

2. Informace o veřejné zakázce
Dne 20. 09. 2019 uveřejnil zadavatel Střední škola automobilní a informatiky Výzvu k podání
nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Nákladní automobil pro výuku
autoškoly“ s termínem podání nabídky do 04. 10. 2019 a s předpokládanou hodnotou zakázky ve
výši 2 178 000,- Kč s DPH.

3. Změna zadávací dokumentace – úprava zadávacích podmínek
Shora uvedený zadavatel tímto oznamuje provedení dále uvedených změn zadávací
dokumentace.
a) Zadavatel mění termín ukončení plnění v článku 4.1 Výzvy, původně stanovený do 31. 12.
2019. Nový termín ukončení plnění zakázky je stanoven do 28. 02. 2020.
b) Zadavatel mění platební podmínky v článku 13.1 Výzvy a připouští možnost zálohy před
předáním vozidla. Upravené znění platebních podmínek:


1

Záloha ve výši 40% splatná na základě faktury před předáním vozidla




Konečná faktura bude vystavena po řádném dodání a převzetí kompletního předmětu
plnění (předávací protokol)
Splatnost faktury bude stanovena na 21 dnů ode dne doručení

4. Prodloužení lhůty pro podání nabídek
V souvislosti s uvedenou úpravou zadávacích podmínek se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 10. 2019, 10:00.

Ostatní podmínky stanovené Výzvou nebo jejími přílohami se nemění.

Tato změna zadávacích podmínek bude zveřejněna na profilu zadavatele.
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