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Veřejná zakázka malého rozsahu na akci 
 
 
 

„KHS Moravskoslezského kraje - stavební úpravy budovy - 
pracoviště Nový Jičín - 2018“ 

 
 
 

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 
 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na akci „KHS Moravskoslezského 
kraje - stavební úpravy budovy - pracoviště Nový Jičín - 2018“ byla upravena takto: 
 
 

Bod 10. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Původní znění: 

Maximálně přípustná cena veřejné zakázky 

Maximální přípustná cena veřejné zakázky malého rozsahu činí 295 000,-Kč s DPH přičemž: 

maximální přípustná cena části A veřejné zakázky malého rozsahu činí 145 000,-Kč s DPH, 

maximální přípustná cena části B veřejné zakázky malého rozsahu činí 150 000,-Kč s DPH 

 

Nové znění: 

Maximálně přípustná cena veřejné zakázky 

Maximální přípustná cena veřejné zakázky malého rozsahu činí 330 000,-Kč s DPH přičemž: 

maximální přípustná cena části A veřejné zakázky malého rozsahu činí 180 000,-Kč s DPH, 

maximální přípustná cena části B veřejné zakázky malého rozsahu činí 150 000,-Kč s DPH 
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Bod 11.2. Lhůta pro doručení nabídek 

   Původní znění: 
 
   Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 24.5.2019 

 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. 
Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci 
o zadání veřejné zakázky. 

  
   Nové znění: 
 
   Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 31.5.2019 

 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. 
Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci 
o zadání veřejné zakázky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   V Ostravě 15.5.2019 
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