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Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský
kraj, obdržel dne 02. 03. 2021 žádost 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 sděluje Zadavatel
k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:
Dotaz č. 1
Ohledně objektu SO 501 Úprava plynovodu VTL, v zadávací dokumentaci je uvedeno: „Mezi
SPÚ a GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. je uzavřená smlouva
č. 4000217699 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících“. Pro uchazeče z toho jasně vyplývá, že tento objekt musí dělat firma
GridServices s.r.o. Může prosím zadavatel dát uchazečům přímý kontakt na osobu z firmy
GridServices, která je za toto zodpovědná a pošle uchazeči cenovou nabídku na objekt SO
501? Firma GridServices se velmi špatně vyhledává na internetu, a na telefonu 0-800... je
velmi obtížné se někoho konkrétního a zodpovědného dovolat. Pokud je objekt SO 501
součástí nabídky, a má ho nabídnout uchazeč, je to problematické. Děkuji
Odpověď:
Zadavatel si Vám dovoluje sdělit, že situace je dostatečně vysvětlena v zadávací dokumentaci
na str. 6. Zde je uvedeno, že SO. 501 Úprava plynovodu VTL (přeložka) zrealizuje zhotovitel
certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01 – 1,2 dle schválené projektové dokumentace.
Pokud tedy uchazeč touto certifikací sám nedisponuje, musí si zajistit realizaci přeložky
plynovodu VTL podzhotovitelem. Citovaná smlouva č. 4000217699 uzavřená mezi SPÚ a
GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o. definuje podmínky, které je nutné
dodržet při realizaci předmětné přeložky, včetně dalších přiložených vyjádření, které jsou
součástí zadávací dokumentace.
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V Plzni dne 02. 03. 2021
elektronicky podepsáno
Otisk úředního razítka
……………………………..
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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