STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Odbor vodohospodářských staveb

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Odbor vodohospodářských staveb

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený:

Ing. Milanem Rybkou, ředitelem Odboru vodohospodářských staveb

IČO:

01312774

DIČ:

CZ 01312774

ID Datové schránky:

z49per3

Název veřejné zakázky:

Údržba HOZ Mladoboleslavsko

Sp. značka / č.j.:

SZ SPU 139532/2021/ SPU 178741/2021

Druh zadávacího řízení:

dle bodu směrnice 4.4.3. Směrnice

Druh veřejné zakázky:

služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne
18. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpověď.
Dotaz:
Dobrý den, prosím o upřesnění požadavku zadavatele na vyplnění Přílohy č. 5 zadávací dokumentace, kde
je požadováno uvedení osoby zabezpečující odbornou způsobilost, včetně uvedení oboru a čísla autorizace.
V zadávací dokumentaci tento požadavek není nikde specifikován, v kapitole 3.2. Splnění profesní
způsobilosti je uveden pouze požadavek na Výpis z obchodního rejstříku a požadavek na doklady týkající se
předmětu podnikání. Prosíme o upřesnění požadavku na tuto osobu, popř. upřesnění obsahu přílohy č. 5.

Odpověď
V bodě 3. 2 Výzvy k podaní nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu je stanoveno, že dodavatel
prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v
Příloze č. 5 výzvy. Ve výzvě zadavatel nepožaduje vyplnění autorizované osoby. Dodavatel vyplní
pouze to, co zadavatel požaduje ve výzvě.

V Praze dne 18. 5. 2021

Ing. Milan
Rybka

Digitálně podepsal
Ing. Milan Rybka
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Ing. Milan Rybka
ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu

