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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
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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.

Dotaz 1:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 663 000 Kč. Zahrnul zadavatel do předpokládané
hodnoty veřejné zakázky správní poplatky pro 27 stanic?
Dotaz 2:
V případě, že součástí díla je úhrada správních poplatků zhotovitelem, může se jednat o poměrně
značnou část ceny díla. Dle předběžných dotazů učiněných na příslušné úřady mohou správní
poplatky dle Zákona č. 634/2004 Sb. činit až 20000 Kč. Tj. v nejhorším možném případě 27 stanic x
20000 = 540 000 Kč.
Odpověď:
Zadavatel do předpokládané hodnoty VZ zahrnul i úhradu správních poplatků, která je předmětem díla
zhotovitele. Automatická měřící stanice je v souladu s ustanovením § 55 bod 1) písm. i) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
vodním dílem sloužícím k pozorování stavu povrchových vod. Z tohoto důvodu je možno jednotlivé
měřící stanice povolit v rámci společného řízení v souladu s ustanovením § 94j zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V
souladu s položkou 18 bod h) Vyhlášky 634/2004 Sb. je vydání společného povolení zpoplatněno
částkou 3.000 Kč. Tuto hodnotu pro každou stanici uvažoval zadavatel v předpokládané hodnotě VZ.

V této souvislosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.03.2018 do 09:00 hodin.
Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se
upravuje následovně:

7.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum a hodina: 12.03.2018

09:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik
vz. Ing. Petr Kočí - vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Petr
Kočí

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