VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodatečná informace č. 2
veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje
výjimka dle § 31 zákona.
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:

IGP pro PSZ v KoPÚ Kvíčovice

Sp. značka /

SP1789/2019-504202

Systémové číslo VZ:

P19V00000382

Č.j.:

SPU 055889/2019

Druh veřejné zakázky:

Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský
kraj, Pobočka Domažlice, obdržela dne 11. 02. 2019 žádost účastníka o vysvětlení zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „IGP pro PSZ v KoPÚ
Kvíčovice“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému
v žádosti následující informaci:
Dotaz č. 1
V příloze č. 1 k SOD str. č. 1 (podrobná specifikace plnění) jsou uvedeny mapové podklady
pro zadání průzkumu. Pod nimi je poznámka, že v podkladech musí být zakresleny všechny
podzemní inženýrské sítě a jejich úplnost potvrdí objednatel podpisem. V příloze č. 1 k SOD
na str. č. 6 je pak uvedeno, že zjištění, případně vytýčení inženýrských sítí zajišťuje
zhotovitel a bude započítáno v cenové nabídce. Bude tedy průběh inženýrských sítí dodán
zhotoviteli průzkumu objednatelem nebo si má zhotovitel zajistit jejich zjištění, případně
vytýčení na své náklady?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že ve Výzvě k podání nabídky na VZMR s názvem „IGP pro PSZ v KoPÚ
Kvíčovice“ v bodě 2. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky, odstavec 2.1
Předmět plnění je uvedeno:
•

Zjištění, případně vytyčení inženýrských sítí zajišťuje zhotovitel a bude započítáno
v cenové nabídce. Dodavatel je povinen zajistit si podklady nad rámec smlouvy o dílo
na zpracování GTR potřebné pro provedení předmětu plnění vlastními prostředky. V
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ceně budou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s komplexním
zajištěním celého předmětu smlouvy.
Stejné ustanovení je uvedeno v Příloze č. 1 str. 6 a z logiky věci vyplývá, že veškeré úkony
spojené s identifikací sítí, jejich vytýčením v dané lokalitě si zajišťuje zhotovitel na vlastní
náklady, které budou zahrnuty do cenové nabídky.
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli podklady týkající se průběhu inženýrských sítí.
V Domažlicích dne 12. 02. 2019
Otisk úředního razítka

……………………………..
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad
v. z. Ing. Jiří Papež
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
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