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Název projektu;
Číslo veřejné zakázky:
K veřejné zakázce s názvem:

Předmět veřejné zakázky :

M!NlsTERsTVo ŠKoLSTVí,
vlÁoeŽe R rĚlovÝclovv pÍo

INVEST|CE Do ROZVOJE tzoĚnvÁNí

Dodatečné informace I

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji
ct4207
,'Vybavení učeben a laboratoří chemie, biologie a fyziky na Gymnáziu,
Pardubice, Mozartov a 449".
Dodávka

Zadayatelz
Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel
Právníformazadayatele: příspěvkováorganizace
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Zastoupená:
Profil zadavatele:

Zapsaná v rejstříku škol a školských zaÍizetí vedeném Ministerstvem školství Čn pod číslem 600012425

Gymnázium, Pardubice, Mozat'tov a 449
Mozartova 449, 530 09 Pardubice
48161063
c248161063

Mgr. Markem Výborným, ředitelem školy
http : I I sy mo zart.pr ofil zadav atel e . c z I

Vsouladu sustanovením $ 49 zákona č. 13112006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
sděluj e zadav atel dodatečné informace.

Dochází ke změně ve lhůtě pro dodání pro část B: o,Vybavení učebny chemie'o a čast E ,,Vybavení
laboratoře chemieoo způvodního termínu 01. 04' - l8. 04. 2014 na 02. 05. 31. 05. 2014' Dále docházi
kúpravě Přílohy č' 4B a4E- Návrh kupní smlouvy - úprava v čl. IV. 1 -,podací doba". Tento návrh smlouvy
přikládáme k Dodatečným infotmacím I a dále je vše umístěno na profilu zadavatele' stránkách školy a na
http://www.op-vk'cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazlť}i.

Vsouvislosti Stouto úpravou zadavatel dle $ 40 odst. 3 zákona č. 13712006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném zněníprodlužuje lhůtu pro podání nabídek a datum otevírání obálek:
ZadavateI oznamuje, že lhůta pro podání nabídek končí dnem 21.03.2014 v 10:00 hod.
otevírání obálek se uskuteční dne 21. 03.2014 v l0:00 na adrese: Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice.

ostatní podmínky ztlstáv ají nezměněny.
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V Pardubicích dne 24. 02.2014
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