Advokátní kancelář Zvolský & partners, s.r.o.

V nových domcích 372/17, Hostivař, 102 00 Praha 10
ID datové schránky: 8pp3rdv, IČ: 15269604, DIČ: CZ15269604
______________________________________________________________________________
V Praze dne 7.10.2015
Všem dodavatelům

Zadavatel:
Město Kraslice
Sídlo:
Náměstí 28. Října, 358 01 Kraslice
IČ:
00259438
Statutární zástupce: Roman Kotilínek, starosta města
Kontaktní osoba:
Sídlo:
E-mail:
Tel.:

JUDr. Jaroslav Zvolský, advokát
Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o.
V nových domcích 372/17, 102 00 Praha 10
jzvolsky@akzv.cz
+420 602 50 770

Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti
Kraslice“ rozdělená na části:
Část 1. Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti za újmu
Část 2. Pojištění motorových vozidel
Věc: oprava písařské chyby
Vážení,
na základě plné moci v zastoupení zadavatele veřejné zakázky Vám sděluji, že v textu
dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 6.10.2015 (dokument označený
05_DODATEČNÁ INFORMACE č_6) došlo k písařské chybě v nově stanoveném termínu konce
lhůty pro podání nabídek, kdy bylo omylem uvedeno datum 29.10.2015, právě tak jako termín
otevírání obálek byl chybně uveden též den 29.10.2015.
Zadavatel tímto všechny dodavatele upozorňuje na písařskou chybu a velmi se za ni omlouvá.
Správně měl být uveden konec lhůty pro podání nabídek na část 1 a část 2 veřejné zakázky
4.11.2015 do 12:30 hodin a termín otevírání obálek 4.11.2015 od 12:30 hodin.
Ostatní údaj v textu odpovědi na dotaz zůstávají beze změny.
Prosím, přijměte moji omluvu za tuto písařskou chybu.
Skutečnost, že se jedná o písařskou chybu, je zřejmá i z toho, že odpověď na dotaz č. 7 a informace o
změně konce lhůty pro podání nabídek na obě části veřejné zakázky a termínu otevírání obálek se
___________________________________________________________________________
JUDr. Jaroslav Zvolský, advokát, č. registrace ČAK 10791, Tel.: +420 241431297,
+420 602350770, e-mail: jzvolsky@akzv.cz,

správnými

datem,

tj

4.11.2015

byla

uveřejněna

na

profilu

zadavatele

https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/meskrasli Na tomto profilu zadavatel
uveřejňovány všechny informace, které jsou též odesílány všem dodavatelům.
Toto Vám sděluji a zůstávám s pozdravem, s úctou
JUDr.
Jaroslav
Zvolský
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