„Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory platformyIBM Domino /
Notes ZSMV a podpora Active Directory“

Č.j.: ZSM-133-7/OVZ-2016

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „zákon“)

„Smluvní

zajištění systémové a aplikační
podpory platformy IBM Domino / Notes ZSMV
a podpora Active Directory“
(dále také „veřejná zakázka“)
Číslo jednací zadávacího řízení: ZSM-133/OVZ-2016
Zahájeno odesláním oznámení o zakázce do Věstníku VZ dne 30. 9. 2016

Zadavatel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praha 10, Vršovice, Přípotoční 300/12
67779999
CZ67779999
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel

Vážená paní, vážený pane,
v souvislosti s veřejnou zakázkou čj: ZSM-133/OVZ-2016 s názvem „Smluvní zajištění
systémové a aplikační podpory platformy IBM Domino / Notes ZSMV a podpora Active
Directory ” se zadavatel, příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, se
sídlem Praha 10, Vršovice, Přípotoční 300/12, IČ: 67779999, vám zadavatel oznamuje změnu
zadávacích podmínek.
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Zadavatel, upravuje v této dodatečné informaci nesoulad v závazném návrhu smlouvy a
cenové tabulce, jež je přílohou tohoto návrhu smlouvy, a to takto:
Zadávací dokumentace / příloha č. 1 závazný návrh smlouvy
Původní text:
4.6
Cena za vývoj IBM Domino / Notes, v předpokládaném rozsahu dvanácti (12)
člověkodní za kalendářní měsíc, je stanovena dohodou Smluvních stran a činí celkem za
období čtyřiceti osmi (48) měsíců:
Nový text:
4.6
Cena za vývoj IBM Domino / Notes, v předpokládaném rozsahu dvaceti (20)
člověkodní za kalendářní měsíc, je stanovena dohodou Smluvních stran a činí celkem za
období čtyřiceti osmi (48) měsíců:

Upravený závazný návrh smlouvy je přílohou této dodatečné informace č. 1 a zároveň je
nahrazen původní závazný návrh smlouvy za tento nový na profilu zadavatele s vyznačením
změn podbarvením zeleně. Nabídka uchazeče musí obsahovat nový závazný návrh
smlouvy.
Z důvodu výše uvedené změny zadavatel rozhodl na základě zákona 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, § 40, odst. 3, o prodloužení lhůty pro podání nabídek.
V souvislosti se změnou zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek do 21. 11. 2016 do 10:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami bude probíhat ihned po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Příloha: Závazný návrh smlouvy

V Praze dne 8. 11. 2016

JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel v.r.
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
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