Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon").

IČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS., tel.: 727 957 264,
e-mail: z.boril@spucr.cz
01312774

DIČ:

CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Určice

Sp. značka / č.j.:

SP6277/2021-521101 / SPU 254883/2021/121/Bo

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky,
na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona, následující
vysvětlení zadávací dokumentace:
Přesné znění žádosti dodavatele:
Dotaz
Podrobné zadávací podmínky stanoví v článku 5.17. následující zadávací podmínku:
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění Smlouvy umožní exkurzi v terénu při provádění
zeměměřických činností a zajistí související výklad žákům základní, střední či vysoké školy *)
s cílem podpořit zájem o studium / práci v technických oborech. Škola bude vybrána
Objednatelem v místě plnění Veřejné zakázky a možnost konání exkurze bude
Objednatelem se školou předjednána. Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost
součinnost při komunikaci se školou nebo zřizovatelem školy, a to podle vhodnosti a svých
možností. Exkurze proběhne v termínu domluveném Stranami nejméně pět (5) pracovních
dní předem, počet zúčastněných osob je omezen na max. patnáct (15) včetně zástupců
Zhotovitele a Objednatele. Zhotovitel termín exkurze v téže lhůtě písemně oznámí
Objednateli tak, aby se jejího konání mohl v případě zájmu zúčastnit rovněž zástupce
Objednatele. Alternativou požadavku na exkurzi v terénu je zajištění výkladu pro neomezený
počet žáků základní školy *), a to v prostorech této školy. Předmětem výkladu v rozsahu min.
jedné (1) vyučovací hodiny budou zeměměřické činnosti s ukázkou příslušné techniky
a informace o významu pozemkových úprav. Splnění povinnosti Zhotovitel doloží
předložením potvrzením příslušné školy Objednateli o uskutečnění exkurze v terénu
s výkladem nebo výkladu v prostorech školy, s uvedením data, místa uskutečnění, počtu
zúčastněných žáků a fotodokumentace z této akce (min. dvě (2) fotografie).

Dotaz č.1: Je součástí zadávaných služeb jedna exkurze (při provádění jedné kterékoliv
etapy zeměměřických činností), nebo jedna exkurze pro žáky základní školy a, jedna
exkurze pro žáky střední a jedna exkurze pro studenty vysoké školy?
Dotaz č. 2: Doplní zadavatel zadávací podmínky sdělením – co konkrétně znamená znak *)
u vysoké školy a co znamená stejný znak ve větě - Alternativou požadavku na exkurzi
v terénu je zajištění výkladu pro neomezený počet žáků základní školy *)?
Dotaz č. 3: Jaké konkrétní důvody má zadavatel pro včlenění zadávací podmínky 5.17.
u předmětné veřejné zakázky? Pokud tyto konkrétní důvody u předmětné veřejné zakázky
nemá, zruší tuto zadávací podmínku jako bezdůvodnou?:
Odpověď na dotaz č. 1:
Součástí zadávaných služeb bude jedna exkurze (při provádění kterékoliv etapy
zeměměřických činností), v tomto konkrétním případě, pro žáky základní školy. Zadavatel
má již exkurzi se základní školou předjednanou.
Odpověď na dotaz č. 2:
Viz. odpověď na dotaz č. 1
Odpověď na dotaz č. 3:
Cílem exkurze je podpořit u žáků zájem o studium, případně zájem o práci v technických
oborech.

V Olomouci dne 14.07.2021

……………………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

