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Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 14
a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících
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Veřejná zakázka
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Jezero Most- napojení na komunikace
a IS – část I, II, III“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná
ve Věstníku VZ dne 29.9.2016, pod Evidenčním číslem VZ 644030.
I.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ust. § 49 odst. 2 zákona VZ
Zadavatel dne 3. a 6. 2. 2017 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49
odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří
mají zájem na podání nabídky.
Dotaz č. 1:
V části II. v položkách

požadujete spojovací živičný postřik ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2.
Žádáme Vás o zaslání podrobnějšího údaje, t.j.:
- z jaké emulze a v jaké dávce požadujete spojovací postřik
- nebo jaké zbytkové množství asfaltu má být po vyštěpení silniční emulze
Odpověď:
Pro spojovací postřiky je uvažována asfaltová emulze C65B3 s obsahem 65% pojiva (asfaltu).
Náklady na pořízení postřiku jsou uvedeny v jednotlivých položkách soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb.
Dotaz č. 2:
V čl. XII odst. 12.2 realizační smlouvy je kromě jiného uvedeno, že přejímacímu řízení musí
předcházet další úkony včetně vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudace však není předmětem díla
zhotovitele, ale dle čl. VI odst. 6.7 realizační smlouvy je zhotovitel povinen poskytnutou objednateli
pouze potřebnou součinnost ke kolaudaci díla. Zhotovitel však nemůže ovlivnit, kdy dojde k podání
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a rovněž ani nemůže ovlivnit délku ani průběh kolaudace.
Ve výsledku to znamená, že zhotovitel není schopen ovlivnit termín zahájení přejímacího řízení
a tedy ani garantovat termín realizace díla, ačkoliv mu za to hrozí sankce dle článku 8.1 realizační
smlouvy. Zároveň s tím, pak zhotoviteli vznikají další náklady (bankovní záruka) a rizika (škody na
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díle, delší záruční doba), které by měl zahrnout do své nabídky, ale není schopen je, z důvodu
nejasné doby kolaudačního řízení, specifikovat.
Dotaz uchazeče:
Odstraní zadavatel toto sporné ujednání o vydání kolaudačního souhlasu před zahájením
přejímacího řízení z čl. XII realizační smlouvy?
Odpověď:
Ano, zadavatel vypouští bod 12.2 návrhu realizační smlouvy. Upravený návrh smlouvy poskytuje
zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací.
II.
Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů
V návaznosti na úpravu realizační smlouvy zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
tak, aby dodavatelům poskytl dostatečnou dobu pro zpracování nabídky.
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 9.3.2017 (čtvrtek) do 10:00 hodin.
V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:
• termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím
podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 1.3.2017 (středa),
• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející
dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 8.3.2017 (středa)
Zadavatel odešle dnes tj. 9. 2. 2017 k uveřejnění Opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku
veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie TEDu.

Ing. Radmila
Musilová
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