ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
k veřejné zakázce s názvem:
,,Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy“

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Identifikace zadavatele
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

IČO / DIČ

01312774 / CZ 01312774

Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 287292/2018 / 4VZ5938/2018-541101

Druh veřejné zakázky:

služby

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem ,,Zpracování
návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy“ mění z vlastního podnětu zadávací
podmínky uvedené v bodu 2.4. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
č.j. SPU 257038/2018.
V bodu 2.4. výše uvedené výzvy zadavatel uvedl předpokládanou hodnotu zakázky ve výši
1 269 000 Kč bez DPH a původně stanovil limit pro nabídkovou cenu bez DPH a určil tak
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 1 269 000 Kč bez DPH jako maximální částku,
kterou je dodavatel oprávněně nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení
zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.
Nově zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky ve výši 2 000 000 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je dodavatel oprávněn
nabídnout. Předkročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná
nabídka nebude hodnocena.
Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.06.2018
10 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, v 1.
patře, číslo dveří 122, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec a to v úředních dnech (po, st) od 8:00
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hodin do 17:00 hodin, v neúředních dnech (út, čt, pá) od 8:00 hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro
podání nabídek, poslední den lhůty pouze do 10:00 hodin.
S pozdravem

………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 15.06.2018
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