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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Název veřejné zakázky
Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ
Druh zadávacího řízení

VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
70890005
zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz:
Dle SoD odst.2.3 a) bude proveden vrtný průzkum potápěči v hloubkách do 40m. Zadávací dokumentace
nespecifikuje požadavky na kvalifikace dodavatele potápěčského průzkumu. Musí subdodavatel
potápěčských prací prokazatelně splnit zákonné podmínky platné od 1.1.2016 ve smyslu nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
kde mohou potápěčské práce provádět pouze potápěči s profesní kvalifikací: potápěč pracovní kód 69014-H?
Odpověď:
Poddodavatel potápěčských prací musí samozřejmě splnit veškeré zákonné požadavky pro výkon své
činnosti. Plnění zákonných povinností je tedy zejména odpovědností poddodavatele, dále vůči Povodí
Labe, státní podnik, jako objednateli díla, je odpovědným zhotovitel, tedy projektant. Vzhledem k tomu, že
plnění zákonných povinností pro výkon předmětných činností zadavatel považuje za samozřejmost,
nepovažoval za nutné požadovat plnění zákonných povinností a existenci nutných zákonných oprávnění
pro výkon předmětné činnosti v rámci zadávací dokumentace, stejně tak zadavatel nepovažuje za nutné
plnění zákonných povinností a existenci nutných zákonných oprávnění jakkoliv zadavateli jako objednateli
díla dokladovat, protože se jedná zejména o odpovědnost poddodavatele, potažmo zhotovitele, plnit
smlouvu v souladu se všemi zákonnými požadavky a na základě řádných a platných zákonem stanovených
oprávnění.
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

