VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice

Zadavatel:
Sídlo:

IČO / DIČ:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Realizace polní cesty C12 v k.ú. Chlumec u Dačic

Sp. značka / č.j.:

SP7118/2020-505101 / SPU 246275/2020

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní
řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Zastoupený:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Znění žádosti:
„Vážení,
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací
dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vám zasíláme tímto žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace této veřejné zakázky.
Ve výkazu výměr je obsažena níže uvedená položka:
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Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

1 463,040

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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"odvoz přebytečného výkopku na skládku" 2485,4-177,3-248,54-497,08(0,3*2032,8)+44
"odvoz materiálu z pročištění příkopů" 1350*0,3
"dovoz humózního materiálu" 361,9-300,5
Součet

996,640
405,000
61,400
1 463,040

Dle našeho názoru výpočet u výše uvedené položky obsahuje chybu. V položce by měl být
připočten odvoz 70 % položky č. 7 „Odstranění podkladu zpevněných ploch z kameniva
drceného“ (70 % množství položky se odváží na skládku, 30 % zpracovává do aktivní zóny).
Stejně jako je to u položky č. 25 „Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky“, zde je
správně ve výpočtu uvedeno 70 %. Naopak ve výpočtu výše uvedené položky je chybně
kalkulováno s 30 % položky č. 7, které zpracovávají na místě do aktivní zóny a na skládku se
nevezou.
Žádáme zadavatele o opravu položky a výkazu výměr tak, aby všechny nabídky případných
uchazečů byly porovnatelné.“

Odpověď:
Položka č. 20 a č. 21 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje chybu. Opravený
soupis prací bude uveřejněn na profilu zadavatele u výše uvedené veřejné zakázky.

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí
dne 28. 7. 2020 v 9:00 hodin.

V Českých Budějovicích dne 10. 7. 2020
Digitálně podepsal Ing.
Ing. Eva
Schmidtmajerová
Schmidtmajer Eva
Datum: 2020.07.10
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Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - opravený

