KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU

Název
zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Č. j.:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
70891168
KK/2263/IN/19

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1
v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském
kraji - Vladař“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000339“
Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu
zadávacích podmínek:
Zadavatel mění požadavek na technickou kvalifikaci účastníka uvedený v kapitole 7., části C),
oddílu I. Výzvy, který nově zní takto:
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:
Seznamu významných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Seznam musí obsahovat min. 3
zakázky, v celkovém finančním objemu ve výši minimálně 1 623 000 Kč bez DPH spočívající
v realizaci vegetačních úprav zelených ploch (např. revitalizace příměstských lesů a parků –
asanační seč, mýcení křovin, kácení stromů v rozsahu průměru kmene od 10 – 20 cm až 71 –
80 cm, ruční seč, budování úkrytů pro obratlovce).
Na základě změny zadávací dokumentace zadavatel mění Výzvu a přílohu č. 5 Výzvy (Čestné
prohlášení ke kvalifikaci).
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Z důvodu výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty
pro podání nabídek do 15. 7. 2019 do 9:00 hodin.
V Karlových Varech dne 20. 6. 2019
Jaroslav Štěpán
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