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VP1 - rybník "Svět" a polní cesta NCV 2 v k. ú.
Obděnice
SP12450/2021-537101 / SPU 459676/2021
dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha, Pobočka Příbram, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne
7. 12. 2021 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující
vysvětlení:
Dotaz:
Dobrý den,
jako zástupce uchazeče XXX o veřejnou zakázku „VP1 – rybník „Svět“ a polní cesta NCV2
v k. ú. Obděnice “ bych touto cestou rád požádal o vysvětlení/ doplnění zadávací dokumentace
v následujících bodech:
1.) V obou částech zakázky jsou položky „zeleň – výsadba + ošetření“ bez uvedení podrobné
specifikace. Mohl by zadavatel doplnit podrobnou specifikaci či projekt pro tyto dvě položky??
2.) Ve stavebním objektu 1. je uvedena pol. č. 16 „Úprava zemin vápnem nebo směsnými
hydraulickými pojivy ……………………“. V PD jsme nenalezli, k čemu by se tato položka měla
vztahovat. Uvažuje pan projektant touto položkou úpravu zeminy do konstrukce hráze?
V případě, že ano, tak bychom rádi požádali o doplnění materiálové položky pro pojivo,
případně alespoň o upřesnění množství a typu pojiva.
3.) Ve stavebním objektu 1. je v pol. č. 75 pravděpodobně kalkulováno s lávkou k požeráku.
Ve VV je uvedena lávka dřevěná, ve výkrese pak lávka ocelová. Jaký materiál máme
kalkulovat??
Odpověď:
1) Položka zeleň - výsadba + ošetření se neoceňuje, pro zeleň ve finále nezbylo na pozemcích
investora místo, položka se ruší.
2) Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy – správný popis položky je
úprava výkopku mísením zemin – popis položky opraven.
3) Kalkuluje se lávka ocelová podle výkresové dokumentace. Popis položky opraven.
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Zadavatel poskytuje jako přílohu Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 opravené
soupisy prací ve formátu .xls a .unixml.
Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.
V Příbrami dne 10. 12. 2021

………………………………
Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram

