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Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký
kraj podává v souladu s § 98 odst. (1) a (3) zák. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů
vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce polní cesty C42
v k.ú. Doksy u Máchova jezera“.
A. Žádost č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace
Dne 01. 04. 2021 obdržel zadavatel od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:
„V dodaném výkazu výměr ve stavebním objektu 544_17-0 je u většiny požadovaných položek
uvedeno, že „Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz
příslušné Přílohy 01 až 09“ nebo „Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění
jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.“ V dodaných
podkladech se nám nepovedlo tyto přílohy dohledat. Žádáme proto o upřesnění, co přesně
bude zadavatel požadovat v rámci plnění položek:
č. 1 – Průzkumné práce
č. 2 – Inženýrsko-geologický průzkum
č. 3 – Archeologický dohled
č. 8 – Zkoušky a ostatní měření
Nestanoví případně zadavatel v rámci transparentnosti veřejného řízení ceny těchto položek
jako preliminář?
V Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.2 požaduje zadavatel, aby dodavatel plnil vlastními
silami celý Díl 1 Zemní práce, přičemž ale v tomto díle soupisu prací jsou položky, které
stavební firmy běžně zajišťují pomocí poddodavatelů, protože se nejedná čistě o stavební
činnosti. Jedná se např. o založení nového trávníku (položky soupisu prací č. 69, 17) nebo
skládkování vykopaných materiálů (položka soupisu prací č. 68). Upřesní zadavatel přesnou
specifikaci položek, které nesmí být plněny poddodavatelem?“

Zadavatel k žádosti podává toto vysvětlení:
1)

Odkazy, které jsou uvedeny ve výkazu výměr 544_17-0 – Vedlejší a ostatní rozpočtové
náklady v části „Poznámka k souboru cen“ se nevztahují k přílohám Zadávací
dokumentace (projektové dokumentace). Poznámky odkazují na přílohy Katalogu VRN
„800-0 Vedlejší rozpočtové náklady“, který je součástí Cenové soustavy ÚRS 2021/I
(https://www.cs-urs.cz/podminky/). Na základě výše uvedeného dotazu byly nyní
odpovědným projektantem tyto odkazy v poznámkách výkazu výměr nahrazeny přesnou
specifikací náplně položek.

2)

Zadavatel požaduje, aby celý Díl 1 Zemní práce byl plněn pouze zhotovitelem, bez účasti
poddodavatelů, jelikož se skládá z na sebe navazujících a vzájemně souvisejících
činností, na které i z důvodů organizačních a specifičnosti umístění není vhodný
poddodavatelský systém. Z těchto důvodů nebude zadavatel specifikovat jednotlivé
činnosti, které nesmí být plněny poddodavatelem. (K tomu zadavatel podotýká, že náplní
položky č. 68 citované v dotazu, je poplatek za skládkovné – nejedná se o výkon činnosti.)
B. Žádost č. 2 o vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 07. 04. 2021 obdržel zadavatel od dodavatele žádost o vysvětlení (opravu) zadávací
dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:
„Žádáme o opravu odstavce 1. v článku V. návrhu smlouvy o dílo, kde je uvedeno "Dílo bude
dokončeno nejpozději do 30.10.2020".
Vyjádření zadavatele:
Zadavatel nahrazuje původní znění bodu 1. Čl. V Návrhu smlouvy o dílo tímto zněním:
„Dílo bude dokončeno nejpozději do 29.10.2021“
C. Zadavatel z vlastního podnětu mění zadávací dokumentaci následovně:
Ve výkazu výměr 544_17-0 – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady byla odstraněna položka
č. 2 - kód 011314000 – Archeologický dohled, neboť provedení záchranného archeologického
výzkumu pro tuto veřejnou zakázku zajišťuje a hradí zadavatel.
Zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci opraveným soupisem prací (Příloha č. 4 Zadávací
dokumentace).
Dodavatelé jsou povinni použít pro stanovení nabídkové ceny tento opravený podklad.
Zadavatel přiměřeně změnám v Zadávací dokumentaci prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek do 22. 04. 2021, 10:00 hod.
V Liberci dne 08. 04. 2021

……………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj
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