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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky

MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP

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 týkající se změny předmětu plnění, konkrétně
se jedná o vyjmutí činností spojených s kácením stromů z předmětu plnění.
Vzhledem k tomu, že činnosti spojené s kácením stromů lze provádět pouze v mimovegetačním
období, pro urychlení realizace akce "MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP" se zadavatel
rozhodl, že vykácení vzrostlých stromů provede v předstihu vlastní kapacitou v mimovegetačním
období 2018/2019.
Z tohoto důvodu zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém v SO 01 Zkapacitnění
bezpečnostního přelivu došlo k odstranění položek "112101101 Odstranění stromů s odřezáním
kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm" a "112101102 Odstranění
stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm" a v
objektu VON došlo k odstranění položky "0990 Zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé
smýcením porostů k dalšímu využití". Likvidace ořezaných větví a odstranění a likvidace pařezů
zůstávají součástí předmětu díla.
Zadavatel dále poskytuje upravený návrh smlouvy, kde je v čl. 3. Předmět smlouvy nově vložen
odstavec 3.2.: „Předmětem plnění díla není odstranění stromů s odřezáním a odvětvením. Tyto
činnosti zajistí objednatel.“
V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09.04.2019 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:

09.04.2019

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

Přílohy:

Digitálně podepsal
Ing. Petr Martínek
19.03.2019 14:53

Upravený soupis prací – výkaz výměr
Upravený návrh smlouvy o dílo

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

