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Plucárna 3560/1
695 01 Hodonín

Objednávka IGP pro stavbu vodního díla Sudoměřice nádrž N1 JPÚ Telatniska
Objednáváme u Vás geologický průzkum pro stavbu vodního díla Sudoměřice nádrž N1 JPÚ
Telatniska“, v rozsahu 5 sond do hloubky 8 m, z toho:
- 3 sondy na základě přiloženého podkladu a koordinační situace s vyznačením konkrétních míst
zpracovatelem projektové dokumentace XXX (kontakt: XXX). Vrt č.1 je na výtoku ze spodní výpusti,
vrt č.2 na vtoku do spodní výpusti a vrt č. 3 na nátoku do nádrže.
- 2 sondy na základě upřesnění na místě HSV zhotovitele stavby XXX (kontakt: XXX). Vrt č. 4 a Vrt
č. 5 bude proveden pro zjištění možného odčerpávání nastoupené vody z prostoru nádrže.
Katastrální území a parc. č. dotčená stavbou vodního díla: Sudoměřice, KN 5372, 5381 (vodní plocha)
a 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380 (ostatní plocha)
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se vztahuje výjimka dle
§ 31 zákona, přičemž zadavatel má prostřednictvím údajů a informací o zakázkách stejného či
obdobného předmětu plnění dostatečnou znalost trhu, má vydefinovaný předmět plnění, jsou
specifikovány podmínky plnění a předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena do
300 000 Kř bez DPH. Je tedy splněn předpoklad pro oslovení konkrétního dodavatele smlouvou, bez
předchozího zaslání výzvy.
Fakturační
údaje:
jméno
objednatele:

Odběratel:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
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adresa:

Konečný příjemce:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Hodonín Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
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Termín
dodání:

do 25. 11. 2021

Hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu činí 126 800 Kč bez DPH, tj. 153 428 Kč vč. DPH.
Cena zahrnuje běžně prováděný rozsah technických geologicko-průzkumných prací pro stavby
obdobného rozsahu včetně inženýrskogeologického, hydrogeologického a geotechnického
vyhodnocení.
Závěrečná zpráva bude vyhotovena v počtu 2ks v listinné podobě i elektronicky na CD.
Splatnost faktury je 30 dní.
Prosíme o potvrzení jednoho výtisku objednávky vlevo dole – „Objednávku převzal a akceptuje“
a zaslání zpět na adresu konečného příjemce. V případě elektronického podpisu možno zaslat na
email : j.sasinkova@spucr.cz a hodonin.pk@spucr.cz.

S pozdravem

Mgr. Bc. Milan Večeřa
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy
1. Podklady k IGP pro PÚ_Půža.docx
2. Vrty IGP_Půža.dgn
3. Vrty IGP_Půža.pdf

Objednávku převzal a akceptuje (datum, příjmení a podpis): Ing. Miloslav Machalínek, 8.10.2021
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