VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")
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Č.j.:

SPU 161200/2018

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský
kraj, Pobočka Domažlice, obdržela dne 29. 3. 2018 žádost účastníka o vysvětlení zadávací
dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem
„Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic“. V souladu s ust. § 98 odst.
3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:
Dotaz č. 1
Dobrý den,
Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace na zpracování komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Tlumačov u Domažlic. V příloze č.3 - Položkový výkaz činností uvádíte u etapy
3.5.i.c) – vodohospodářské stavby počet 20 MJ. Dle návrhu smlouvy o dílo patří mezi
vodohospodářské stavby etapy 3.5.i.c) nádrže a poldry. Ostatní vodohospodářské stavby,
jako jsou toky, příkopy a průlehy patří do liniových staveb etapy 3.5.i.b). Součástí zadávací
dokumentace je také typologie daného území, kde v odstavci 4 – Povodňová ochrana území
a obyvatel není počítáno s žádnými ochrannými prvky. V odstavci 2 zadávací dokumentace
je však uvedeno, že území trpí rychlým nástupem povodní a nízkou akumulační schopností
povodí, kterou je nutné řešit. Tyto dvě věci tak jdou proti sobě. Žádáme proto zadavatele o
vysvětlení, s jakými ochrannými prvky je v rámci KoPÚ počítáno. Dále žádáme zadavatele o
vysvětlení, jakým způsobem určil počet MJ vodohospodářských staveb dle etapy 3.5.i.c).
Vyjdeme-li z hrubého odhadu, že průměrná nádrž či poldr má 4 MJ podélných profilů
(podélný profil hráze a zátopy), příčné profily se do MJ dle návrhu SOD nepočítají, tak nám
pro daný katastr vychází cca 5 vodohospodářských staveb nádrží nebo poldrů. Opravdu
zadavatel počítá s takto velkým počtem? Upozorňujeme zadavatele, že toky, příkopy a
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průlehy jsou dle návrhu smlouvy o dílo zařazeny mezi liniové stavby etapy 3.5.i.b) a nejsou
počítány mezi vodohospodářské stavby etapy 3.5.i.c). Žádáme proto zadavatele o vysvětlení
a podrobnou specifikaci, s jakými vodohospodářskými stavbami dle etapy 3.5.i.c) počítá a na
základě čeho došel k tak vysokému počtu MJ. Děkujeme Vám za vysvětlení.
Odpověď:
Zadavatel k žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace (dotazu č. 1) sděluje
následující:
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka
Domažlice tímto opravuje „Typologii území“, aby byla v souladu s textovou částí
zadávací dokumentace. Původní Příloha č. 4 – Pasport typologie území se nahrazuje
aktualizovanou verzí, která koresponduje s výkazem činností pro stanovení
nabídkové ceny, tj. Přílohou č. 3 zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
s názvem Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic.
2. Počet měrných jednotek (MJ) byl stanoven kvalifikovaným odhadem na základě
podrobné rekognoskace terénu, jednání se zástupci obce a dále jednání se
zpracovatelem nového územního plánu obce Tlumačov.
V Domažlicích dne 3. 4. 2018

Otisk úředního razítka
……………………………..
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Vypraveno dne:
viz časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK SPÚ
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