VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název zakázky:

„Sociální služby Vsetín – nákup stravenek“

Číslo zakázky:

VZ/2017/2/06

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17
Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se
nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Sociální služby Vsetín, příspěvková
organizace
Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Sídlo:
Identifikační číslo: 49562827
Mgr. Michaelou Pavlůskovou
Zastoupen:
Ing. Renata Zejdová
Kontaktní osoba:
602 731 922
Telefon:
zejdova@sluzbyvsetin.cz
E-mail:
http://www.sluzbyvsetin.cz/
www:
Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce.
Dotaz č. 1
Ráda bych Vás požádala o informaci, zda požadujete do nabídky předložit konkrétní seznam
provozoven či počty provozoven nebo zda uvedení požadavku v zadávací dokumentaci na
dostatečnou síť smluvních provozoven na území bývalého okresu Vsetín má pouze
informativní charakter pro nás uchazeče/dodavatele.
Případně si Vás dovolím požádat, co je konkrétně myšleno bývalým okresem Vsetín.
Odpověď na dotaz č. 1
Seznam provozoven u zakázky na stravovací poukázky zadavatel do nabídky
nepožaduje, nicméně tímto není omezeno právo zadavatele si v rámci hodnocení
nabídek vyžádat další dokumenty k posouzení splnění požadavků uvedených
zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutím zadavatele byl z Výzvy k podání nabídek bodu 2 vypuštěn požadavek
na splatnost faktur. Ostatní ustanovení ve Výzvě k podání nabídek se nemění.
Informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel posoudil dopad shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o
přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Elektronicky
podepsal(a) Eva
Knotová
Datum:
2017.11.01
14:38:48 CET

Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 11. 2017 ve 13:00 hod.
V závislosti na shora uvedeném prodloužení lhůty se upravuje dokument Výzva k podání
nabídky následovně:
•

nově Článek 6: Místo a doba pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 08. 11. 2017 ve 13:00 hod.
Zbývající část textu článku 6 zůstává bez změny.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bude rovněž uveřejněno na internetové adrese
http://www.sluzbyvsetin.cz/.

……………………………….
Eva Knotová

