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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Zadavatel:

Název veřejné zakázky:
Sp. značka / č. j.:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:

Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice
a HC3 v k. ú. Přílepy
SP10077/2019-537101 / SPU 193150/2019
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení
stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 13. 5. 2019 Žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:
Dotaz:
Dobrý den,
Máme dotaz k zakázce „Rekonstrukce polních cest HC6 v k.ú. Kolešovice a HC3 v k.ú.
Přílepy“, systémové číslo VZ: P19V00002012.
V ZD v bodu 8 – Technická kvalifikace se uvádí: Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci,
pokud v seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let doložených osvědčením
objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval min. 3 stavební práce
(stavební zakázky) obdobného charakteru v rozsahu každé z nich ve výši min. 7.500.000 Kč
bez DPH.
Ale v Příloze č. 4 – Čestné prohlášení je uvedeno: Seznam stavebních prací poskytnutých za
posledních pět let před zahájením zadávacího řízení – seznam alespoň 3 stavebních prací
obdobného charakteru ve výši min. 4.000.000 Kč bez DPH.
Který z těchto údajů je pravdivý?
Odpověď:
Dobrý den,
závazné jsou údaje, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci - Dodavatel splňuje
technickou kvalifikaci, pokud v seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let
doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval min.
3 stavební práce (stavební zakázky) obdobného charakteru v rozsahu každé z nich ve výši
min. 7.500.000 Kč bez DPH.
Zadavatel jako přílohu Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 zveřejňuje upravenou
přílohu č. 4 Zadávací dokumentace – Čestné prohlášení – dodavatel, ve které je správně
uvedená hodnota výše stavebních zakázek pro splnění technické kvalifikace.
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Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.

V Praze dne 13. 5. 2019

………………………………
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

