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Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Mgr.
Eva Džumanová, starostka.
Osobou odpovědnou za zadání této zakázky je Mgr. Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje
a životního prostředí.
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Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na současný nouzový stav a mimořádná opatření vyhlášení Vládou České
republiky, kdy je celá řada běžných aktivit utlumena, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty
pro podání nabídek o 35 dnů. Nový termín pro podání nabídek je stanoven na
06. 05. 2020 v 9.00 hodin.
Současně zadavatel upozorňuje, že pokud dojde k prodloužení stávajících opatření, je
možné, že dojde k dalšímu prodloužení termínu – současně by pak adekvátně byl i posunut
předpokládaný termín realizace samotných stavebních prací.

Datum, čas a místo otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele, v kanceláři vedoucího Odboru
rozvoje a ŽP na adrese nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, dne 06.05.2020 ve 09.00 hodin.
Otevírání nabídek se mohou, kromě zadavatele, poradce zadavatele a komise pro otevírání
nabídek, zúčastnit rovněž účastníci, kteří podali nabídku (max. 1 zástupce za jednoho
účastníka).

....................................................
Mgr. Martin Chroust v. r.
Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
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