Návod k použití standardního formuláře 14 „Oprava“ (F14)
Formulář F14 se používá během probíhajících řízení pro oznamování malých změn v již zveřejněných
oznámeních. Oznámení o opravě jsou zveřejňována ve lhůtě 5 dní od odeslání.

Pro opravu oznámení zveřejněných za použití buď „starých“ formulářů (směrnice z roku 2004), nebo „nových“
formulářů (směrnice z roku 2014) musí být použit „nový“ formulář F14 (uplatňující směrnice z roku 2014).
1.

Formulář F14 se používá pro oznamování malých změn. Upozorňujeme, že pokud dochází k zásadním
změnám, oznámení musí být zveřejněno znovu. Formulář F14 NESMÍ být používán pro:

2.



Provádění změny typu zakázky,



Provádění změny typu řízení,



Provádění změny odkazu na směrnici,



Zavádění částí a provádění změn v počtu částí,



Provádění zrušení oznámení o zakázce (standardní formulář F02).

Formulář F14 se používá pro oznamování změn v již zveřejněných oznámeních


Změny zavedené prostřednictvím F14 se musejí týkat pouze oznámení dříve zveřejněných v TED.
Uvádějte prosím odkaz na příslušné původní oznámení zveřejněné v TED.



Uveďte prosím jasně příslušné číslo oddílu a odstavce v původním oznámení, které má být změněno.



Text, který má být změněn v části „namísto“, musí přesně odpovídat textu zveřejněnému v
příslušném původním oznámení.
Pozn. Pro více než jednu změnu umožňuje tlačítko „+“ otevřít další části „namísto“.

3.

Formulář F14 se používá pro oznamování změn v oznámeních


4.

Tělo formuláře F14 se nesmí používat pro zavedení změn v zadávací dokumentaci (technické
specifikace). Nicméně je možné použít bod VII.2) „Další dodatečné informace“ POUZE pro informování
o tom, že byly provedeny změny v zadávací dokumentaci.

Formulář F14 se používá během probíhajících řízení


Formulář F14 se již nepoužívá pro poskytování informací o nedokončených nebo neúspěšných

řízeních. To se provádí za použití oznámení o zadání zakázky (F3, F6…), v níž lze uvést nezadání, a to
pro každou položku, v oddílu V.1.

5.

Formulář F14 se nepoužívá pro poskytování informací o změnách zakázky/koncese v průběhu jejich
trvání. Pro tento účel prosím použijte formulář F20.

Oznámení o opravě jsou zveřejňována ve lhůtě 5 dní od odeslání.


V případě, že oprava zavádí změny ve výzvy k soutěži, se prosím ujistěte, že mají hospodářské subjekty
dostatek času zohlednit jakékoliv změny před podáním nabídky a v případě, že je to nezbytné,
prodlužte konečnou lhůtu pro podání.



Pokud změny vyžadují prodloužení konečných lhůt, zohledněte to, že tato prodloužení mohou mít vliv
na jiné dříve oznámené konečné lhůty.
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