STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
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Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Doplnění Zadávací dokumentace č. 1,
dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen
"zákon“). K níže specifikované nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném
řízení, dle § 56 zákona,
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ing. Ivana Stratilová

IČO / DIČ
Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

01312774 / CZ 01312774

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 335757/2022/129/Str. / SP8838/2022-529101

Druh veřejné zakázky:

Služby

Název veřejné zakázky:

KoPÚ Teplá a KoPÚ Kladruby u Beranova

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

Služby

https://zakazky.spucr.cz
z49per3

zadavatel z vlastního podnětu mění zadávací dokumentaci následovně:
I.
změna odst. 15. 3. bod a) Zadávací dokumentace:
Nové znění:
15.3. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 100 ZÁKONA
Změna dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele
v průběhu plnění veřejné zakázky. Zadavatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může
se rozhodnout provést nové zadávací řízení.
Uplatnění vyhrazené změny dodavatele:
a) Změnou dodavatele v případě ukončení smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem:
Zadavatel je oprávněn změnit dodavatele v průběhu plnění smlouvy, a to v případě, že
smlouva s vybraným dodavatelem bude ukončena některým z dále uvedených důvodů:
 důvody uvedené v čl. 18. 3 smlouvy;
 odstoupení od smlouvy z důvodů dle § 223 odst.2 ZZVZ;
 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, zánikem
právnické osoby dodavatele bez právního nástupce;
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v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti
dodavatelů dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva
a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu;
v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do
likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku dodavatele, nařízení nucené správy
podle jiného právního předpisu na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele
obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla; a
v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou
osobou, prostřednictvím níž prokazoval dodavatel splnění kvalifikace dle
ust. § 83 ZZVZ.

II.
Ostatní doklady a podmínky pro podání nabídek zůstávají beze změn.
V Karlových Varech dne 12. 9. 2022

………………………………..
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
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