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 VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú.
Chocenice, okres Plzeň – jih

Sp. značka / č.j.:

SP6257/2021-504201 / SPU 228368/2021

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 21. 06. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavba
polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih“.
V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti
následující informaci:
Dotaz č. 1
Tímto bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce
s názvem: Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih.
Dotaz zní:
K SO 101
Domníváme se správně, že položka 106 má obsahovat specifikaci k pol. 88 soupisu prací
a pol. 107 má obsahovat specifikaci k pol. 89 ?
Pokud je toto pravda, je uvedena v položkách 106 a 107 chybně měrná jednotka, která má být
kus a délka trouby 2,5m ?
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm m 100,70
meliorace + zatrubnění příkopu
12,7+88 100,70
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm m 8,60
trouba ŽB hrdlová DN 300 m 41,00
trouba ŽB hrdlová DN 500 m 3,00
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Odpověď:
Vlivem změny soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z cenové
soustavy 2018 na cenovou soustavu 2020 došlo u položek č. 106 a č. 107 nedopatřením
k uvedením „m“ místo „ks“. Dále bylo do názvu těchto položek přidána „délka 2,5 m“.
Zadavatel uveřejňuje opravenou Priloha_c_4_2020 - Stavba polní cesty VPC 2 v k.ú.
Zhůř a k.ú. Chocenice, okres Plzeň - jih (zadání)_OPRAVA
V Plzni dne 22. 06. 2021
elektronicky podepsáno
Otisk úředního razítka
……………………………..
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
Příloha:
Priloha_c_4_2020 - Stavba polní cesty VPC 2 v k.ú. Zhůř a k.ú. Chocenice, okres Plzeň - jih
(zadání)_OPRAVA
Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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