
ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zá-

kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

"Stavební úpravy 2. NP Diakonie ČCE – středisko Sobotín"

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉM ZADAVATELI

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Petrov nad Desnou 203, 788 16 Petrov nad Desnou
IČ: 42766214
Zastoupené: Lenka Bachová, ředitelka organizace
(dále jen „zadavatel“)

 

Zastoupení podle § 43 Zákona
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614
Zapsán v OR KS v Ostravě  oddíl C, vložka 69943
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc – jednatel
(dále jen „administrátor“)

Kontaktní osoby ve věcech:

technických: 

 Lenka Bachová, ředitelka organizace, e-mail: bachova@diakoniecce-sobotin.cz, tel: 731 624 204

administrativních: 

 Ing. Eva Surmová, odborný konzultant veřejných zakázek, e-mail: surmova@osigeno.cz, tel: 724 479
893.       

mailto:surmova@osigeno.cz


2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zadávacího řízení  je provedení díla,  kterým se rozumí úplné a bezvadné provedení
všech  stavebních  a  montážních  prací,  vč.  příslušné  inženýrské  činnosti,  stejně  jako  všech
souvisejících prací a činností, za účelem provedení stavebních úprav 2. NP Diakonie ČCE – středisko
Sobotín. 

Účelem stavebních úprav bude doplnění stávajících pokojů klientů o samostatné hygienické buňky,
které budou vždy příslušné k danému pokoji.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 a č. 4 Zadávací dokumentace.

3. ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel  zveřejňuje  v souladu s ust.  §  99 odst.  1 zákona změnu zadávací  dokumentace k předmětné
veřejné zakázce. 

Zadavatel v příloze č. 1.2 Výkaz výměr zadávací dokumentace opomněl předložit aktualizovaný dílčí rozpočet
na stavební práce pod názvem: 1- rozpočet stavební části. Zadavatel touto změnou přikládá aktualizovaný
rozpočet, který nahrazuje původně předložený.

Zadavatel dále v souladu s ust. § 36 odst. 9 Zákona stanovuje v zadávací dokumentaci rozpočtovou rezervu v
pevné celkové výši 542.418,60 Kč bez DPH. 

Ustanovení o rozpočtové rezervě jsou nově uvedeny v čl. 6 odst. 6.9 a 6.10 přílohy návrhu smlouvy o dílo,
upravený  26.5.21  Zadávací  dokumentace,  která  je  přiložena  jako  příloha  č.  2  této  změny  zadávací
dokumentace. 

Účastník  dále  uvede  stanovenou  cenu  rozpočtové  rezervy  ve  výkazu  výměr  Rozpočtu  stavební  části,
aktualizovaný tak, že v LISTU s názvem 01 - ARCHITEKTONICKO STAV…, Ostatní, pol. č. 119 Rozpočtová
rezerva do sloupce (I) jednotková cena uvede částku 135.604,65 Kč bez DPH. Celková rozpočtová rezerva
bez DPH pak ve sloupci (J) bude 542.418,60 Kč bez DPH .

Ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace nedotčená touto změnou zůstávají v původním znění.

4 DALŠÍ INFORMACE

Vzhledem k výše uvedené změně Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty
pro podání nabídek následovně:  

Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.6.2021 v 10:00 hod.

Příloha č. 1 – Rozpočet stavební části, aktualizovaný
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo, upravený 26.5.21

V Petrově nad Desnou dne 26.5.2021

                                                         …........................................................

                                            Lenka Bachová             
                                        ředitelka
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