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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky

Znalecké posudky pro akci „Dědina, Mělčany - suchá
retenční nádrž“

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 služby
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.
1)
Dotaz:
Zcela nepřijatelný je termín I. etapy na vypracování znaleckých posudků. Mají-li být řádně
vypracované i s obvyklou cenou dle zákona 151/1997 Sb. je potřeba provést reálný průzkum trhu,
realizovaných prodejů v místě a čase. Tyto informace je možné získat pouze a jen na katastru
nemovitostí. Tento proces trvá minimálně 10 dnů bez možnosti jeho urychlení. Za reálné bych
považoval sloučit první dvě etapy do jedné. Dále bych považoval za vhodné předávat posudky podle
obdobných druhů pozemků, nikoliv důsledně podle pořadových čísel na zadání.
Odpověď:
Zadavatel trvá na stanoveném termínu I. etapy plnění díla (dle čl. 3.2. smlouvy o dílo), tj. do 15 dní od
nabytí účinnosti smlouvy, tedy od data uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Dále zadavatel trvá na předávání znaleckých posudků podle pořadových čísel z přílohy smlouvy o dílo
s tím, že znalecký posudek bude vždy obsahovat všechny pozemky pro daný LV.
2)
Dotaz:
Ze zadání není zřejmé, alespoň jsem si toho nevšiml, předá-li zadavatel nějaké podklady a to
konkrétně LV dotčených pozemků a případně geometrické plány.

Odpověď:
Vybranému dodavateli zadavatel po podpisu smlouvy předá geometrické plány v elektronické podobě.
Výpisy jednotlivých LV předány nebudou, neboť pro vypracování ZP postačí veřejné nahlížení do
katastru nemovitostí.
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Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

