KARLOVARSKÝ KRAJ
odbor investic a správa majetku

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Č. j.:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary
70891168
3929/IN/18

Změna zadávacích podmínek č. 1
v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) veřejné zakázky
„Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol
v oblasti polytechnických disciplín“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000369“
Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s
ust. § 99 Zákona v tomto znění:
V zadávací dokumentaci jsou změněna znění následujících ustanovení takto:
Kapitola 5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude
nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové
ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Kapitola 6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka odst. c) Technická
kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení
a) min. jedné významné obdobné služby poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele –
min. požadavek na počet je 30 účastníků školení obdobného zaměření/rok
Kapitola 8) Způsob zpracování nabídkové ceny
3. náklady jednotlivých školení dle nabídkového rozpočtu nesmí přesáhnout částku
150.000,- Kč včetně DPH
Kapitola 9) Nabídky musí být doručeny zadavateli do 21. 8. 2018 do 9:00 hodin. V případě
doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 8. 2018 v 9:10 hodin v budově „A“
Krajského úřadu Karlovarského kraje v zasedací místnosti č. 118 Při otevírání obálek mají
právo být přítomni i zástupci účastníků.

KARLOVARSKÝ KRAJ
odbor investic a správa majetku

Dále byla upravena příloha zadávací dokumentace s názvem Položkový rozpočet na
jedno školení.
Na základě připravovaných změn v zadávací dokumentaci v souladu s § 99 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zadavatel rozhodl provést
následující změny:
- Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to na 21. 8. 2018 do 9:00 hodin.
- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 8. 2018 v 9:10 hodin.
Změny zadávací dokumentace budou v nejbližším možném termínu zveřejněny na profilu
zadavatele.
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