DODATEČNÉ INFORMACE č. 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ze dne 29.01.2018
k výběrovému řízení s názvem

ZŠ Masarykova na ul. Závodní č.p. 822 v Petřvaldě Rekonstrukce elektroinstalace a výměna
oken
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511 , Petřvald 735 41
IČ :00297593
Ing. Jiří Lukša, starosta města
Zástupce zadavatele:
D.P.R. Management s.r.o. Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, IČ 286 12 779
Kontaktní osoba: Renáta Klodová
Tel. 774 484 201, e-mail: klodova@dprm.cz

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám
vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce (identifikátor zakázky na profilu zadavatele
P18V02018001).
Dodatečné
informace
jsou
zveřejněny
na
profilu
zadavatele:
https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz/

Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 01
V čl. II.2. návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávací dokumentací, s rozsahem a povahou plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny
objednatele, které obdržel od objednatele a v rámci zadávací dokumentace, že je shledal
vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání smlouvy obsahují a zohledňují
všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt
odborně způsobilý k provedení dohodnutých stavebních prací měl nebo mohl předvídat.
Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech těchto znalostí, podkladů
a pokynů bude plnit závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by
vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté plnění.“
Žádáme o vypuštění výše uvedeného tučně zvýrazněného požadavku ze znění smlouvy, jelikož
tento požadavek je v rozporu s ust. § 36 odst. 3 zákona

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravil uvedený odstavec ve smlouvě /ve smlouvě zvýrazněno/.

Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 02
V čl. II.4. návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu
nad rámec projektové dokumentace.“
Jedná se zde o změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 zákona?

Odpověď zadavatele:
Nejedná se o změnu závazku dle ust. § 222 ZZVZ, pouze práce, které případně vzniknou a které
zadavatel nemohl předpokládat, nebo bude požadovat z důvodu řádného dokončení díla.
Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 03
V čl. II.6. návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: „Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal správnou a
úplnou dokumentaci dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů.“
Vyhláška č. 230/2012 Sb. již není platná, byla nahrazena Vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Žádáme o opravu znění smlouvy.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravil uvedený odstavec ve smlouvě /ve smlouvě zvýrazněno/.
Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 04
V čl. XV.4. návrhu smlouvy o dílo je m.j. uvedeno: „Zhotovitel předloží zadavateli seznam
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z
celkové ceny veřejné zakázky, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu
akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu.“
Tyto povinnosti zhotovitele a návazně i zadavatele ve vztahu k uveřejňovacím povinnostem na
profilu zadavatele měly oporu v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek již tyto povinnosti nevyžaduje.
Žádáme o vypuštění výše uvedených požadavků zadavatele ze znění smlouvy.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravil uvedený odstavec ve smlouvě /ve smlouvě zvýrazněno/.
Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 05
V návrhu smlouvy o dílo není uvedeno, která ze smluvních stran je povinna tuto smlouvu uveřejnit v
registru smluv a zajistit tak její účinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Žádáme o doplnění této povinnosti do návrhu smlouvy o dílo a současně o
opravu čl. XVIII.2. smlouvy, kde je uvedeno, že:
„Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.“

Odpověď zadavatele:
Zadavatel není povinen k uveřejňování dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 06
V čl. 6.3. zadávací dokumentace je m.j. uvedeno, že „zadávací lhůta začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek souladu s ustanovením § 40 ZZVZ.“

Upozorňujeme, že dle ust. § 40 odst. 1 ZZVZ je počátkem zadávací lhůty konec lhůty pro podání
nabídek, což není v rámci počítání lhůt totéž. V zadávací dokumentaci formulovaný počátek běhu
zadávací lhůty měl oporu v zákoně č. 137/2006 Sb.
Žádáme o uvedení této informace do souladu s ust. § 40 zákona.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upřesnil v zadávací dokumentaci informaci v souladu s § 40 ZZVZ.
Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 07
V čl. 8.4. zadávací dokumentace je m.j. uvedeno: „Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, nesmějí být
starší 90 dnů ke dni podání nabídky.“ Upozorňujeme, že dle ust. § 53 odst. 4 zákona doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky,
což není v rámci počítání lhůt totéž.
Žádáme o uvedení tohoto požadavku do souladu se zákonem.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upřesnil v zadávací dokumentaci informaci v souladu s § 53 ZZVZ.
Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 08
V čl. 12 zadávací dokumentace je v poslední odrážce m.j. uvedeno: „Pokud je vybraný dodavatel
právnickou osobou, je povinen zadavateli předložit doklady dle § 104 odst. 2 ZZVZ.“
Novelou zákona bylo ust. § 104 odst. 2 zrušeno.
Žádáme o vypuštění této povinnosti vybraného dodavatele z textu zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upřesnil v zadávací dokumentaci informaci v souladu s § 122 ZZVZ účinnou od
1.1.2018.
Přesný dotaz uchazeče:
Dotaz 09
Dne 24.1.2018 uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele k předmětné veřejné zakázce dokument
„Dodatečné informace“ č. 1, jehož součástí byly dokumenty ke specifikaci výplní otvorů s informací, že
„s přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že není nutné prodlužovat
lhůtu pro podání nabídek.“
V čl. 1 zadávací dokumentace je uvedeno: „Zadavatel zahajuje zadávací řízení dle § 53 odst. 1 ZZVZ
dnem zveřejněním ZD na profilu zadavatele. Lhůty rozhodné pro zadávací řízení počínají běžet v
souladu s ustanovením § 54 odst. 1 ZZVZ. Zveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu
zadavatele dle ustanovení § 214 ZZVZ: https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz, datum uveřejnění
dne 17.01.2018.“ Jelikož zadavatel nevyužil možnosti dle ust. § 96 odst. 2 zákona, je zřejmé, za
zadávací dokumentace měla být na profilu zadavatele zveřejněna v kompletním znění již ode dne
17.1.2018.
Vzhledem k tomu, že se ani přesto, že si zadavatel vyhradil možnost doplnění ZD v čl. 12 ZD, v
daném případě nejedná o formální zásah do zadávání dokumentace, ale jedná se o doplnění
zadávací dokumentace o další dokumenty potřebné ke zpracování nabídky na základě
požadavku dodavatele, žádáme s ohledem i na výše uvedené nedostatky o prodloužení lhůty pro
podání nabídek dle ust. § 99 zákona.

Odpověď zadavatele:
S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že prodlouží lhůtu pro
podání nabídek.

Nové znění :
Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.02.2018 v 10,00. hod.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v souladu s výzvou k podání nabídek dne 07.02.2018 od
10,10 hodin na adrese zadavatele, tzn. město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald.

Za zadavatele
podepsal
Renáta Digitálně
Renáta Klodová
2018.01.29
Klodová Datum:
17:20:39 +01'00'

Renáta Klodová
v.z. D.P.R. Management s.r.o.

