VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")
Zadavatel:

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

Sídlo:

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Právní forma:

Organizační složka státu

Zastoupený:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic

Sp. značka / č.j.:

SP1876/2021-504201 / SPU 072259/2021

Druh zadávacího řízení:

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

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský
kraj, obdržel dne 26. 00. 2021 a dne 01. 03. 2021 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic“. V souladu
s ust. § 98 odst. 3 zákona a současně v souladu s § 99 zákona doplňuje zadávací podmínky
obsažené v zadávací dokumentaci následovně:
Dotaz č. 1
Dobrý den,
jako účastník zadávacího řízení Vás tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádáme zadavatele o zodpovězení následujícího dotazu:
V projektové dokumentaci stavebního objektu SO 201 – Most přes Chocenický potok,
ve výkresu č. C.3.8 "Zábradlí" je zakresleno zábradlí, které má být osazeno na mostě a to v délce: vlevo 9,92m, vpravo 9,145m.
Ve výkazu výměr však v SO 201 chybí položka na dodávku a montáž zábradlí.
Vznášíme tedy na zadavatele dotaz, zda toto zábradlí je či není součástí předmětu veřejné
zakázky?
A pokud je, doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr?
Děkujeme za brzkou odpověď
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že zábradlí je součástí předmětu plnění. Zadavatel přílohou tohoto
vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje upravený Soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazy výměr ve formátu unixml (příloha č. 4 zadávací dokumentace), kde je tato
změna zohledněna.
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Dotaz č. 2
Dobrý den, v projektové dokumentaci k objektu SO 201 Most přes Chocenický potok, je
uvedeno ocelové zábradlí na obou stranách mostu. Ve výkazu výměr tato položka chybí.
Bude zadavatel upravovat výkaz výměr?
Odpověď:
viz. odpověď na dotaz č. 1.
Zadavatel uveřejňuje opravenou Přílohu č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazy výměr ve formátu unixml. Dodavatelé pro zpracování a podání nabídky
závazně použijí tento upravený soubor přiložený v příloze.
Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 12. 03. 2021 v 9:00 hodin.
V Plzni dne 02. 03. 2021
elektronicky podepsáno
Otisk úředního razítka
……………………………..
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
Příloha:
Priloha c. 4 VLCICE1 - Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice (zadání)_oprava
Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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