DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Sídlo:

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Právní forma:

Organizační složka státu

Zastoupený:

Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic

Sp. značka /

2VZ3884/2018-504202 /

Systémové číslo VZ:

P18V00001477

Č.j.:

SPU 180746/2018

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice doplňuje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané
v otevřeném řízení s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic“
v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona.
Zadavatel doplňuje zadávací podmínky v zadávací dokumentaci k výše uvedené nadlimitní veřejné
zakázce v oblasti hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky tímto způsobem:
1. Zadavatel stanovuje u kritéria č. 3 (Celková nabídková cena v Kč bez DPH za mapové dílo)
maximální hodnotu za 1 měrnou jednotku (MJ) ve výši 1.500 Kč bez DPH. Maximální hodnota je
limitní a dostatečná na vypracování mapového díla. Hodnotící kritéria a jejich váha zůstávají beze
změn.
2. Pokud účastník nabídne hodnotu kritéria vyšší, než která je stanovena maximální hodnotou pro
dané kritérium, znamená to nedodržení zadávacích podmínek a příslušná nabídka nebude
hodnocena. V takovém případě zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení.
V Domažlicích dne 12. 04. 2018
Otisk úředního razítka

……………………………..
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad
Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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