VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
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")
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Sídlo:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

IČ / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany
včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a
Zadražany

Sp. značka / č.j.

SP5268/2022-514101 / SPU 257101/2022/Zak

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

služby

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 99 zákona zveřejňuje Vysvětlení
a změnu zadávací dokumentace č. 1 na základě následujícího dotazu dodavatele.
Dotaz dodavatele ze dne 19.07.2022:
U položky 6.3.1.i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“ je stanoven
nulový počet jednotek.
Doplní zadavatel počet měrných jednotek u této položky, nebo úpravou zadávacích podmínek
odstraní tuto položku z položkového výkazu činností i z textu SOD?
Odpověď k dotazu dodavatele:
Na základě výše uvedeného dotazu dodavatele se zadavatel rozhodl odstranit položku 6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z Položkového výkazu činností
(Příloha č. 5 zadávací dokumentace).
Zároveň dochází k úpravě návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). Do textu
návrhu smlouvy o dílo se doplňuje na začátku odstavce 6.3.1 i) c) text „NENÍ PŘEDMĚTEM
SMLOUVY“.
V této souvislosti zadavatel dále upozorňuje na úpravu posledního odstavce článku 3.1 zadávací
dokumentace, který nově zní:
V návrhu smlouvy uvedená dílčí část hlavního celku 6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy, 6.2.6 Šetření
průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ a 6.3.1 i) c) DTR
vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - není předmětem plnění této veřejné
zakázky a z tohoto důvodu se neuplatní ani odkazy v textu smlouvy související s touto nerelevantní
dílčí částí hlavního celku.

Zároveň zadavatel přikládá upravenou Přílohu zadávací dokumentace č. 4 – Návrh smlouvy o dílo,
upravenou Přílohu č. 5 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Zachrašťany.

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou
původní délku. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 23.08.2022 do 09:00
hodin.

V Hradci Králové dne 20.07.2022

…………………………………………….
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Příloha:
Upravená Příloha č. 4 – Návrh Smlouvy o dílo
Upravená Příloha č. 5 – Položkový výkaz činností KoPÚ Zachrašťany

