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Oznámení 

 o změně lhůty a místa pro podání nabídek a o změně specifikace 
data, času a místa otevírání obálek s nabídkami 

 

Na základě žádosti oslovených uchazečů o prodloužení lhůty pro podání nabídek dochází ke 

změně zadávacích podmínek Výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu  

„Dodavatel softwaru a následné realizace měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů 

mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje“ ze dne 11. března 2016 v bodech č. 11 a 12 výše 

uvedené Výzvy. Ostatní ustanovení výzvy zůstávají beze změn. 

Původní znění: 

11. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně na sekretariát společnosti JIKORD 
s.r.o. (v každý pracovní den od 8:00 hod. do 14:00 hod. do konce lhůty pro podání nabídek) 
v uzavřených, zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a 
podpisem statutárního orgánu. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 

Podání poštou: na adresu zadavatele - viz záhlaví výzvy 
Podání osobně: na sekretariát společnosti JIKORD s.r.o. 

Obálky budou označeny tímto textem: 
 „Nabídkové řízení na software rozúčtování tržeb IDS - neotvírat“. 

Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 30. 3. 2016 do 12:00 hod.. 
Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko sekretariátu společnosti JIKORD s.r.o., 
České Budějovice. Uchazeč si zodpovídá za včasné doručení nabídky. Opožděně doručené nebo 
podané nabídky zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka 
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno 
písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek. 
 

Oslovení účastníci  

„Výzvy“ na dodavatele softwaru a 
následné realizace měsíčního 
rozúčtování tržeb z přestupních 
jízdních dokladů 

dle rozdělovníku 
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12. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek se bude konat dne  30. 3. od 12:10 hod. na adrese zadavatele, v zasedací místnosti č. 

417, budova „D“. 

Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni být 
při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou v pracovně – 
právním či majetkovém vztahu u uchazeče. 
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno, zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti a 
nabídková cena. 
 

Nové znění bodů č. 11 a 12: 
(změny vyznačeny červeně) 

 
11. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně na sekretariát společnosti JIKORD 
s.r.o. (v každý pracovní den od 8:00 hod. do 14:00 hod. do konce lhůty pro podání nabídek) 
v uzavřených, zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a 
podpisem statutárního orgánu. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 

Podání poštou: na adresu zadavatele - viz záhlaví výzvy 
Podání osobně: na sekretariát společnosti JIKORD s.r.o. 

Obálky budou označeny tímto textem: 
 „Nabídkové řízení na software rozúčtování tržeb IDS - neotvírat“. 

Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 8. 4.  2016 do 12:00 hod.. 
Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko sekretariátu společnosti JIKORD s.r.o., 
České Budějovice. Uchazeč si zodpovídá za včasné doručení nabídky. Opožděně doručené nebo 
podané nabídky zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka 
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je možno 
písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek. 
 
12. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek se bude konat dne  8. 4. 2016  od 12:10 hod. na adrese zadavatele, v zasedací 

místnosti č. 417, budova „D“. 

Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni být 
při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou v pracovně – 
právním či majetkovém vztahu u uchazeče. 
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno, zda nabídka vyhověla kontrole úplnosti a 
nabídková cena. 
 
V Č. Budějovicích dne 23. 3. 2016 

………………………………………… 

Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA v.r. 
       jednatel společnosti 
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Rozdělovník: 
 

1. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1, 110 00  

2. ČSAD SVT PRAHA s.r.o., Křižíkova 4-6, Praha 8 - Karlín, 186 50  

3. M-line a.s., Pekárenská 77/255, České Budějovice, 370 04  

4. Chaps, Bráfova 1617/21, Žabovřesky, Brno, 616 00 

5. ODP software, spol. s. r.o. Mařákova 936, 252 30 Řevnice 

6. XT Card, Seifertova 327/85, Praha 3, 130 00 

7. KSH-Data s.r.o., B. Smetany 432, Lanškroun, 563 01 

8. B&C DOPRAVNÍ SYSTÉMY s.r.o., Husova 517, Libochovice, 411 17  

 
 


