ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka
Blansko

Sídlo:

Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený:

Ing. Stanislavem Skřipským, vedoucím pobočky Blansko

IČO:

01312774

DIČ:

CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy

Sp. značka:

2VZ2763/2016-130753

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na služby
podle § 2 vyhl. č. 232/2012 Sb.
Popis:
a) potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny,
b) předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele,
d) předpokládaný termín splnění
veřejné zakázky.

a) splněním této veřejné zakázky budou ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádány pozemky. Pozemky
budou zároveň sceleny, příp. rozděleny, bude
zabezpečena přístupnost k pozemkům a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální
hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech budou
uspořádána vlastnická práva k pozemkům a s nimi
související věcná břemena. Současně budou zajišťovány
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a
zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a
zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky veřejné
zakázky budou použity pro obnovu katastrálního operátu a
jako nezbytný podklad pro územní plánování.
b) předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav, nové DKM a vytyčení
pozemků
c) realizací této veřejné zakázky budou potřeby zadavatele
splněny
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 11/2020

Popis rizik souvisejících s plněním Rizika: prodlení s plněním prací, špatná kvalita
veřejné zakázky, které zadavatel provedených prací, nedokončení prací.
zohlednil při stanovení zadávacích Předvídatelná rizika zohlednil zadavatel při stanovení
podmínek.
zadávacích podmínek (kvalifikační předpoklady).
Veřejný zadavatel může vymezit
Varianty zadavatel nepřipouští.
varianty naplnění potřeby a zdůvodnění
zvolené alternativy veřejné zakázky.
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Veřejný zadavatel může vymezit, do Plánovaný cíl je možné splnit pouze prostřednictvím této
jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění veřejné zakázky.
plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

V Blansku dne 8. dubna 2016

…………………………………………
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad

Ing. Stanislav
Skřipský
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