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Úřad vlády České republiky 
Odbor protidrogové politiky 

Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky 

 
 

Zadavatel 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 
Zastoupený: Mgr. Jindřichem Vobořilem, ředitelem Odboru protidrogové politiky 
Sídlo: Nábřeží Edvarda Beneše 4, PSČ: 118 01 Praha 1  
IČ: 00006599 
 
 
 
 

oznamuje rozšíření a upřesnění bodu 3. výzvy na níže uvedenou veřejnou zakázku 

 

 
č.j.:  12674/11-OPK 
Vyřizuje:  Ing. Romana Brzobohatá 
Linka: 296 153 265 
E-mail:  mastalirova.romana@vlada.cz 
 
 
 

 

  

Datum: 27.9.2011 
 
 
Věc: Doplňující informace k veřejné zakázce s názvem: „Zjištění potřeb intenzivních uživatelů 
konopných drog a potřeb ambulantních a/nebo terénních programů poskytujících jim poradenské 
a/nebo léčebné programy z hlediska spolupráce a návaznosti v rámci místní sítě služeb, a realizace 
poradenských a/nebo léčebných intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog.“ 
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PŮVODNÍ ZNĚNÍ 2.odstavce bodu 3.3 - Struktura veřejné zakázky: 
 
Uchazeč je oprávněn podat nabídku pouze na jednu část veřejné zakázky – pouze pro jeden kraj. 
 
NOVÉ ZNĚNÍ 2. odstavce bodu 3.3 - Struktura veřejné zakázky: 
 
Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku v rámci výše uvedené veřejné zakázky a to na jednu či 
více částí veřejné zakázky v rámci 14 regionálně specifických částí – krajů: 
 

� Hl. m. Prahy, 
� Středočeského  
� Jihočeského  
� Plzeňského  
� Karlovarského  
� Ústeckého  
� Libereckého  
� Královéhradeckého  
� Pardubického  
� Vysočiny, 
� Jihomoravského  
� Olomouckého  
� Moravskoslezského  
� Zlínského. 

. 
 
ROZŠÍŘENÍ VÝZVY O BOD 14 - Subdodavatele  
 
Za subdodavatele je považována instituce či organizace, která se bude společně s uchazečem podílet na 
předmětu plnění zakázky. Pokud uchazeč bude realizovat plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele, 
je nutné doložit seznam všech těchto institucí či organizací včetně jejich identifikačních údajů na 
samostatný list ke konkrétní části (kraj) v rámci jedné nabídky. Další nedílnou součástí bude čestné 
prohlášení obou statutárních zástupců organizace o vzájemné spolupráci v rámci plnění výše uvedené 
veřejné zakázky. Zadavatel dále požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů každého 
subdodavatele dle § 54 písm. a) a b) zákona, způsobem uvedeným v § 57 odst. 1 a 2 zákona, tzn. výpis z 
evidence nesmí být starší 90 dnů ke dni, ke kterému má být nabídka podána. 
 
Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 
 
PŮVODNÍ LH ŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:   11.10.2011 do 15:00 hod. 
 
NOVÁ LH ŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK :   13.10.2011 do 15:00 hod. 
 
 

V Praze dne 27.9.2011        

                                                                                                                       Mgr. Jindřich Vobořil, v. r. 

ředitel Odboru protidrogové politiky 


