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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky

Lipkovský potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru

Identifikační údaje o zadavateli
Název
Povodí Labe, státní podnik
Sídlo
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ
70890005
Druh zadávacího řízení
zakázka malého rozsahu na stavební práce
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.
1)
Dotaz:
V přiložené zadávací dokumentaci je uveden předpoklad zahájení prací na červen 2019 a ukončení
k 30.6.2020, avšak ve vyjádření odboru životního prostředí ze dne 14.2.2018 je uvedeno, že stavba
bude dokončena 11/2019. Též je ve vyjádření napsáno, že práce nemohou započít dřív než 15.8.
běžného roku. Toto působí jako rozpor a za těchto podmínek vyplývá, že na realizaci ve skutečnosti
bude období od 15.8 do listopadu letošního roku. Žádáme o vyjasnění rozporu případně opravu
zadávacích podmínek.
Odpověď:
Zadavatel (investor) zažádal dne 5. 2. 2019 o změnu dokončení termínu stavby uvedeného ve výše
zmíněném rozhodnutí do listopadu 2020. Dle ústního sdělení Krajský úřad nevidí překážky
v prodloužení termínu rozhodnutí a toto bude vydáno v druhé polovině měsíce března.
Časové období od června 2019 do 15. 8. 2019 zadavatel uvažuje pro přípravné práce stavby.
2)
Dotaz:
V přiložené dokumentaci, konkrétně v průvodní zprávě, je uvedeno, že za využívání pozemku č. 1249
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu bude hrazen nájem. Je toto v plné režii investora nebo je
třeba do vedlejších nákladů zahrnout poplatek za nájem? Zda-li bude povinnost platit nájemné na
straně zhotovitele, rádi bychom Vás požádali o výši sazby nájemného.
Odpověď:
Zadavatel (investor) má na uvedený pozemek se státním pozemkovým úřadem platnou nájemní
smlouvu. Veškeré nájmy jsou v režii investora.
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik
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Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

