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Oznámení 

Oznámení o změně zadávací dokumentace 

 a  

změně lhůty pro podání nabídek 

 

 veřejné zakázky s názvem 

 

„Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah 

a fasády starého objektu“ 

Ev.č. VZ 10/2018/D2/SP/OIMH/Wi 

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

zadavatelem 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zadavatel tímto oznamuje, že provedl v souladu s ust. § 99 zákona změnu zadávací dokumentace spočívající 

ve změně předpokládaného termínu zahájení plnění, který se z června 2019 mění na duben 2019. 

Čl. III odst. 3.1 zadávací dokumentace nově zní: 

Předpokládaný termín zahájení plnění 
 

 duben 2019 

   

 Předpokládáný termín zahájení plnění veřejné zakázky je termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že 

bude zahájeno plnění předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. 

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno v termínu uvedeném výše, pokud bude řádně ukončeno zadávací 

řízení, podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem a zajištěno financování celé akce. 

V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu 

zahájení plnění veřejné zakázky, resp. pozdější zahájení. 

 

Čl. IV bod 4.1.2 návrhu smlouvy nově zní: 

 

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: duben 2019. 

Termín předání staveniště a zahájení prací je závislý na době ukončení zadávacího řízení a zajištění 

financování akce. Z tohoto důvodu se jedná pouze o předpoklad, který může být změněn. V případě 

změny předpokládaného termínu předání staveniště a zahájení prací není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 
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Zadavatel spolu s tímto oznámením poskytuje dodavatelům upravený návrh smlouvy o dílo. Dodavatelé 

jsou povinni ve své nabídce předložit návrh smlouvy ve znění tohoto upraveného návrhu smlouvy. 

 

V návaznosti na výše uvedenou změnu zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek 

a termín otevírání obálek. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 9. 2018 v 11:00 hod. 

Otevírání obálek se uskuteční dne 12. 9. 2018 od 11:15 hod. v zasedací místnosti č. 235 v sídle 

zadavatele. 

 

 

V Ostravě dne 23. 8. 2018 

 

 

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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