
 
 

     1 

VZPL/03/2016 
 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 

veřejné zakázky  
 

„AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR PRO LIBERECKÝ KRAJ“ 
 

Zadavatel dle § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky 
„Automatický externí defibrilátor pro Liberecký kraj“ vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
§ 38 zákona.  
 

V zadávacích podmínkách veřejné zakázky došlo k administrativní chybě v psaní, a to v bodech 5. a 7. 
výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, která byla uvedena 
v tomto znění: 
 

5.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.695.574,- Kč bez DPH. 
Nabídková cena nesmí překročit částku 2.051.644,- Kč včetně DPH. 
 

7. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

nejzazší termín dodání : do 3 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy 
 

upravené znění: 

5.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.438.962,- Kč bez DPH. 
Nabídková cena nesmí překročit částku 1.741.144,- Kč včetně DPH. 
7. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

nejzazší termín dodání : do 4 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy 
Zadavatel na základě výše uvedených informací ruší výzvu k podání nabídky a prokázání splnění 
kvalifikace a zadávací dokumentaci, která byla zaslána jako nedílná součást zadávacích podmínek 
veřejné zakázky a byla v rámci kompletní zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele. 
 

V příloze těchto dodatečných informací poskytuje aktuální výzvu k podání nabídky a prokázání 
splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci, která reflektuje dílčí korekci, a to odstranění 
administrativních chyb v psaní a stává se tímto nedílnou součástí zadávacích podmínek předmětné 
veřejné zakázky „Automatický externí defibrilátor pro Liberecký kraj“.  
 

Nová výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace je 
k dispozici ke stažení na profilu zadavatele: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj 
 
Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek se nemění. 
 
 

Příloha: 
 nová výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. 

 

V Liberci dne 18.08.2016                  
                   v zast. MUDr. Jan Lejsek 
        náměstek PNP a vzdělávání   
              ……………….……………… 
                 MUDr. Vladimír Hadač 
                  ředitel ZZS LK, p. o. 
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