Doplnění a vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo:

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

IČO / DIČ:

01312774 / CZ01312774

Název veřejné zakázky:

Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice

Sp. značka / Č.j.:

SP10205/2019-529101 / SPU 212672/2019/129/Beš

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., v platném
znění, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Dne 23. 5. 2019 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
k veřejné zakázce s názvem „Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice“.

Žádost:
- Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.
Ve výkazu výměr stavebního objektu č. 1 „Polní cesta VPC 5R“ v oddílu „Zemní práce“
v pol. č. 7, jsou uvedeny odkopávky v množství 4 293,70 m3. Výkaz výměr však neobsahuje
položku na vodorovné přemístění přebytku výkopku a položku poplatku za skládku
(skládkovné). Smlouva o dílo v Čl. II, odst. 4 sice obsahuje ustanovení „Veškerý odpad,
jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady“. Přesto
se domníváme, že výkaz výměr by měl položky na vodorovné přemístění přebytku výkopku
a uložení na skládky obsahovat.
Jak máme v tomto případě postupovat při ocenění tohoto stavebního objektu ?

Odpověď:
Vyjádření projektanta: jak jsem již konstatoval došlo ze strany projektanta k chybě a námi
předaný Soupis prací resp. Rozpočet opravdu neobsahuje položku na vodorovné přemístění
přebytku výkopu a položku za skládkovné. V příloze zasíláme nový Soupis prací včetně
Rozpočtu doplněný o chybějící položky přemístění přebytku zemin na skládku a poplatek za
skládku. Tyto položky jsou, v tomto opraveném Soupisu prací, pod pořadovými čísly 9, 10 a
12. Po zapracování chybějících položek se rozpočtová cena stavby zvýšila.
Za chyby v Soupisu prací se omlouváme.
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ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Vzhledem k tomu, že došlo k uveřejnění chybných příloh zadávací dokumentace, zadavatel
považuje přílohy zadávací dokumentace
- Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve formátu "unixml" a
- Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr ve formátu "xlsx"
za chybné a nahrazuje je opravenými přílohami
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve formátu "unixml" - oprava
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu „xlsx“ - oprava
Žádáme uchazeče, aby při zpracování nabídek použili opravené soupisy prací.

V Karlových Varech dne 24. 5. 2019

Digitálně podepsal

Ing. Růžena Ing. Růžena Vrbová
Datum: 2019.05.24
Vrbová
12:27:36 +02'00'

…………………………………………
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
v z. Ing. Růžena Vrbová
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