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Doplnění sítě automatických měřících stanic
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
70890005
zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)
Dotaz:
Má zadavatel předjednáno umístění měření na mostních konstrukcích?
Odpověď:
Zadavatel nemá předjednané umístění měření na mostních konstrukcích, projednání bude předmětem
díla zhotovitele.
2)
Dotaz:
Pokud se nepodaří získat souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) je oprávněným důvodem k
nedokončení díla zhotovitelem? Např. u MSVT Mnichovo Hradiště je umístění ve variantách pouze na
mostní konstrukci.
Odpověď:
Pokud zhotovitel doloží nesouhlasné stanovisko vlastníka mostu, případně nesouhlasy vlastníků
dotčených pozemků a nebude možno realizovat jiné vhodné řešení, lze považovat činnost zhotovitele
na konkrétní lokalitě za dokončenou.
3)
Dotaz:
Jaký je předpokládaný dodavatel měření?
Odpověď:
Zadavatel nepředpokládá žádného konkrétního dodavatele měření.
4)
Dotaz:
Jsou zadavateli známy kompletní majetkové vztahy (vlastnictví) mostních konstrukcí, zdí. Je možné
poskytnutí těchto údajů?

Odpověď:
Zadavateli nejsou známy kompletní majetkové vztahy (vlastnictví) mostních konstrukcí či zdí, tudíž je
nemůže poskytnout. Identifikace vlastníků bude předmětem díla zhotovitele.
5)
Dotaz:
Pokud ze smlouvy s vlastníkem vyplynou náhrady, jak budou řešeny výplaty náhrad?
Odpověď:
Zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti zajistí veškeré podklady z hlediska majetkoprávního
(včetně uzavření smluv). Případné náhrady (např. úplata za služebnost, nájem, …) budou hrazeny
zadavatelem.
6)
Dotaz:
V SOD je uvedeno, že zhotovitel zajistí průzkum k zatřídění hornin. Kde zadavatel předpokládá
provedení protlaku?
Odpověď:
V SOD bod 2.3. a) je uvedeno, že zhotovitel v případě potřeby zajistí průzkum pro zatřídění hornin.
Zadavatel při zpracování investičního záměru nepředpokládal použití protlaků u žádné lokality, to ale
nevylučuje jeho použití při konkrétním návrhu technického řešení některé lokality zhotovitelem.
Navrhne-li tedy zhotovitel u některé lokality řešení pomocí protlaku, pak musí zajistit průzkum k
zatřídění hornin.

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
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