ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Změna nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 pro veřejnou zakázku s názvem:
„Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov“
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:

U Nisy 745/6a, Liberec

Zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem – ředitelem KPÚ

IČ:

01312774

DIČ:

CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:

Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Sp. značka/č.j.:
system. číslo VZ

SPU 209398/2018/LH / 2VZ4177/2018-541101

Druh veřejné zakázky:

Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem „Zpracování návrhu 2
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov“.

Dotaz:
Dne 25.4.2018 obdržel Zadavatel dotaz k uvedené zakázce tohoto znění:
„Součástí zadávací dokumentace není Dohoda podle § 10 odst.1 vyhlášky č.13/2014 Sb. mezi katastrálním
úřadem a pozemkovým úřadem. Nejsou tudíž zveřejněny podmínky, za kterých by mělo probíhat plnění dle
smlouvy o dílo. Žádám o zveřejnění této dohody.“

Odpověď:
V příloze zadávací dokumentace, příloha č. 2 Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy,
je uvedeno následující:
2.2.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré
podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace.
O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatel se
zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů.
2.3
Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k
předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky
nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude
platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci
veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy.
3.1.
Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s
vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu
pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění
pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v
pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a činnosti Regionálních
dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových
úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem
ústřední ředitelky 01/2016 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální
podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.
Z uvedeného vyplývá, že podmínky, za kterých má probíhat plnění dle smlouvy o dílo jsou uvedeny v této
smlouvě, především v bodě 2.3. a 3.1., ve kterém je, mimo jiné, uvedena i zmiňovaná vyhláška č. 13/2014

Strana 1 z 2

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně její
přílohy (dále jen „vyhláška“).
Dohoda podle § 10 odst.1 této vyhlášky mezi katastrálním úřadem a Státním pozemkovým úřadem bude
uzavřena v souladu s touto vyhláškou, po výběru dodavatele zakázky a následně bude dle bodu 2.2 smlouvy
o dílo předána dodavateli s ostatními podklady.

V Liberci dne 26.4.2018

……………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
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