ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
k veřejné zakázce s názvem:
,,Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského
dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11
v k.ú. Horní Branná“
Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
Identifikace zadavatele
Zadavatel:

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

Sídlo:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

IČO / DIČ

01312774 / CZ 01312774

Internetová adresa profilu
zadavatele:
ID Datové schránky:

https://zakazky.spucr.cz
z49per3

Č.j. / Spis. zn.:

SPU 123552/2021 / SP2057/2021-541101

Druh veřejné zakázky:

Služby

Dne 09.04.2021 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky
s názvem ,,Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru
pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná“ žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:
Podle smlouvy je termín zpracování projektu cca 3 měsíce. Ze zkušenosti lze odhadovat, že 1 měsíc
zabere získávání podkladů (zaměření, IGP). Inženýrská činnost zabere další 2 měsíce (v dnešní době
spíš víc). Prakticky tak není žádný čas na projektové práce. Chtěl bych se proto zeptat, jestli zadavatel
neuvažuje s posunem termínu předání?
Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zvážil posunutí termínu dokončení
realizace služeb a nově stanovil dobu plnění takto:
Původní předpokládaný termín zahájení realizace služeb byl stanoven ve výzvě k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na: 26.04.2021
Nově předpokládaný termín zahájení realizace služeb je stanoven na: 03.05.2021
Původní požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně
dokončených služeb) byl ve stanoven výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na: 31.07.2021
Nově požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně
dokončených služeb) je stanoven na: 30.09.2021
Ve smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci byl změněn termín předání Díla vyhotovení projektové
dokumentace na: 30.09.2021. Upravená smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace je
přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.
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ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Z důvodu upravení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
do 21.04.2021, 10:00 hodin.

S pozdravem

………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 12.04.2021
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