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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Název veřejné zakázky
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Druh zadávacího řízení

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:
Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.2 je uvedeno, že je možno jednotlivé měřící stanice povolit v
rámci společného řízení v souladu s ustanovením § 94j zákona č. 183/2006 Sb.. Naší společností byl
učiněn dotaz na několika stavebních (vč. speciálních) úřadech příslušných k povolení stavby.
Stanoviska k postupu povolení stavby se různí a nelze objektivně dovodit, jaká bude výše správních
poplatků u jednotlivých stanic. Z tohoto důvodu není možné kalkulovat cenu správních poplatků do
celkové ceny díla. Zhotovitel tímto vznáší dotaz, jakým způsobem má být v tomto případě
postupováno.
Odpověď:
Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem o výši správních poplatků u jednotlivých úřadů a vzhledem ke
skutečnosti, že opravdu nelze objektivně předpokládat konkrétní postup úřadů při povolování realizace
jednotlivých lokalit a tedy nelze vyloučit, že některé úřady budou postupovat jinak než předpokládal
zadavatel, proto zadavatel vyjímá úhradu správních poplatků z předmětu plnění veřejné zakázky a v
této souvislosti poskytuje upravený návrh smlouvy o dílo (změněn čl. 2.5. bod a)) a upravený soupis
hlavních činností.
V této souvislosti zadavatel snižuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 1 582 000,- Kč
bez DPH a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.03.2018 do 10:00 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: 19.03.2018

10:00

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

Přílohy:

Ing. Petr
Kočí

Návrh smlouvy o dílo
Soupis hlavních činností

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