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OZNÁMENÍ O ÚPRAVĚ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM 

ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU  
podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách: 

 

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení dokumentace pro 

zadání stavby „Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - přístavba tělocvičny a školní 

jídelny“ a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu 

 

 

Ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance11 oznamuje, že vzhledem k administrativním nedostatkům 

výzvy k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu podle § 27 zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na zhotovení projektové dokumentace pro 

stavební povolení a zhotovení dokumentace pro zadání stavby „Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na 

Zatlance 11 - přístavba tělocvičny a školní jídelny“ a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu 

byly provedeny změny v následujících dokumentech: 

 

1. Text výzvy k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku ze dne 16. 10. 

2017, a to takto: 

a) uveden správně zákon o veřejných zakázkách číslo 134/2016 Sb. namísto předchozího zákona 

o veřejných zakázkách z roku 2006 

b) byla posunuta lhůta pro podání nabídky na pondělí 6. 11. 2017 

2. Text návrhu smlouvy o dílo - uveden správně zákon o veřejných zakázkách číslo 134/2016 Sb. 

namísto předchozího zákona o veřejných zakázkách z roku 2006 

3. Text vzoru čestného prohlášení - uveden správně zákon o veřejných zakázkách číslo 134/2016 

Sb. namísto předchozího zákona o veřejných zakázkách z roku 2006 

 

Ostatní body výzvy a příloh zůstaly beze změny. 

 

V Praze dne 23. 10. 2017 

 

                                                                     

                                                                                 Mgr. Jitka Kmentová 

                                                                                    ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 

 

 

Přílohy: Opravený text výzvy k podání nabídky 

              Opravený text návrhu smlouvy o dílo 

              Opravený text čestného prohlášení 

              Původní krycí list 

mailto:reditelka@zatlanka.cz

