VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ZMĚNA
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
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

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Výstavba polní cesty HPC C3 v k.ú. Pulečný

Sp. značka / č.j.:

SP6138/2021-541101 / SPU 234312/2021

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“); zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký
kraj, obdržel v rámci veřejné zakázky s názvem „Výstavba polní cesty HPC C3
v k.ú. Pulečný“ následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23.6.2021:
„Kryt polní cesty v délce 100 m je v projektové dokumentaci navržen v kolejové úpravě
z vibrolisovaných betonových prefabrikátů 800/330/120.
V soupisu stavebních prací jsou uvedeny položky:
3 - Svislé a kompletní konstrukce
042

382127862

043

59381136

Montáž prefabrikovaných dílců silážních žlabů a polních
hnojišť dna z panelů do pískového lože, hmotnosti přes
0,5 do 1,5 t
panel silniční 2,00 x 1,00 x 0,15 m

606,00 KUS

636,00 KUS

Dle našeho názoru neodpovídá specifikace panelů v soupisu prací navržené konstrukci
v projektové dokumentaci. Žádáme Vás o vysvětlení.“

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:
Položka 43 byla opravena. Zadavatel předkládá opravený rozpočet.
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 24.6.2021:
„Dotaz č.1:
U níže uvedené položky je poznámce uvedena celková kubatura 1046,50 m3 a kubatura
u položky je 182,250 m3.
8

K

122151104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti l skupiny 1 a 2 pres 100 do 500 m3
Poznámka k položce:
naložení ornice na meziskládce 950,5
naložený výkopku pro násypy v trase 96
celkem 1.046,50 m3

m3

182,250

Jaká z uvedených kubatur je správně?

Dotaz č. 2:
U níže uvedených položek se domníváme, že je uvedena nesprávná měrná jednotka.
13

K

162702111

14

K

162702119

Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes
5000 do 6000 m
Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1000 m

m2

182,250

m2

1 177,680

Neměla by být správně měrná jednotka v M3?“

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:
U položky 8 došlo k odstranění chybného textu. U položek 13 a 14 došlo k opravě jednotek.
Zadavatel předkládá opravený rozpočet.

Dodavatelé jsou povinni ve své nabídce předložit aktualizovaný soupis prací.

V Liberci dne 28.6.2021

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
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