Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem:

Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:

60798432

Název veřejné zakázky:
„SSZ přechodů pro chodce ul. Dukelská u pošty a Mlýnská, Šenov u Nového Jičína“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v
platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě
Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce.

Dotaz uchazeče:
Ve smlouvě o dílo čl. 2 odstavec 2.4 je uvedeno „Tato změna může nastat pouze po předchozím
odsouhlasení objednatelem.“.
- Z této věty není jasné, k jaké změně se tento bod váže? Žádáme o vysvětlení.
Odpověď zadavatele:
Z uvedeného ustanovení smlouvy vyplývá, že dodavatel provádí dílo osobně, v případě, že
v průběhu provádění díla dojde k potřebě plnit část díla poddodavatelem a nebylo doloženo
poddodavatelské schéma, musí být odsouhlaseno objednatelem.
Dotaz uchazeče:
Ve smlouvě o dílo čl. 3 odstavec 3.6 je uvedeno „Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit z poslední
fakturace pozastávku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH pro krytí rizik vyplývajících z
případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých
zhotovitelem ve smyslu čl. 7 této smlouvy. Tato pozastávka může být na základě dohody mezi
smluvními stranami nahrazena předložením originálu bankovní záruky nebo směnkou vlastní
avalovaná fyzickou osobou v uvedené výši, a to ke dni předání a převzetí díla a s platností po celou
záruční dobu prodlouženou o 30 kalendářních dnů, přičemž tato lhůta začne běžet ode dne, kdy
bude dílo předáno a převzato a prosté případných vad a nedodělků vyznačených v předávacím
protokolu. Bankovní záruka nebo směnka může být použita na náklady spojené s odstraněním vad
díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody
vzniklé v důsledku vad díla či úhradu smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla, či škod
vzniklých objednateli neplněním povinností zhotovitele. Banka poskytující bankovní záruku a text
záruky podléhají předchozímu schválení objednatelem. V případě, že se strany dohodnou na
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bankovní záruce je lhůta na předložení bankovní záruky ke schválení min. 30 dní před předáním
díla. V případě nepředložení bankovní záruky nebo směnky není dílo dokončeno a objednatel není
povinen je převzít, v tomto případě zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000
Kč za každý započatý týden nedodání bankovní záruky nebo směnky. Tato pozastávka (bankovní
záruka, směnka) zůstane v platnosti po celou záruční dobu. Pozastávka (bankovní záruka, směnka)
bude objednatelem uplatněna, pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady.“.
- Uchazeči není jasné jakým způsobem bude vrácena 5% pozastávka? Uchazeč žádá o popsání
přesného postupu vyplacení 5% pozastávky?
- Uchazeč má za to, že když zadavatel již má pozastávku ve výši 5% tak při náhradě bankovní
zárukou není nutné používat pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý týden nedodání bankovní
záruky. Žádáme zadavatele o vypuštění věty … V případě nepředložení bankovní záruky nebo
směnky není dílo dokončeno a objednatel není povinen je převzít, v tomto případě zhotovitel
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý týden nedodání bankovní
záruky nebo směnky….
Odpověď zadavatele:
Zadavatel doplňuje text do Smlouvy o dílo:
- Po uplynutí sjednané záruční doby bude na základě písemné žádosti zhotovitele pozastávka
(případně její nevyčerpaná část) uvolněna, a to ve lhůtě do 14 pracovních dnů od doručení písemné
žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky objednateli. V této žádosti bude uveden, mimo
základních identifikačních údajů o objednateli a zhotoviteli, odkaz na smlouvu, hodnota pozastávky
a údaje o bankovním spojení zhotovitele, kam má být placeno.
- Věta vypuštěna.
Dotaz uchazeče:
Ve smlouvě o dílo čl. 8 odstavec 8.8 je uvedeno „Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností
uvedených v bodu 8.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý
případ zjištěného porušení.“.
- Z pohledu uchazeče je formulace odstavce 8.8 velice obecná, žádáme o bližší specifikaci, za jakých
okolností bude pokuta uplatňována?
Odpověď zadavatele:
V čl. 8.4. jsou uvedeny případy, kdy může dojít k porušení obecně závazných předpisů, předem
nelze konkrétně jednotlivé porušení definovat.
Zadavatel však vychází z předpokladu, že dodavatelé jsou zkušení a k porušování obecně
závazných předpisů docházet nebude.
Dotaz uchazeče:
Ve smlouvě o dílo čl. 11 odstavec 11.2 je požadováno zabezpečit pojištění poddodavatelů.
- Uchazeč žádá o vysvětlení, o jaký druh pojištění subdodavatelů se jedná?
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Odpověď zadavatele:
U uvedeného ustanovení vyplývá, že „Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu
a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky“. Je tedy zcela na zhotoviteli, jak bude
postupovat a uzavírat další obchodní smlouvy.
Dotaz uchazeče:
Ve smlouvě o dílo čl. 11 odstavec 11.3 je uvedeno …„ která je v jeho možnostech.“….
-Tato formulace je dosti neurčitá, uchazeč žádá o jeho její vypuštění.
Odpověď zadavatele:
Formulace „…která je v jeho možnostech“ se vypouští.
Přílohou těchto dodatečných informací je upravený návrh smlouvy, žádáme tedy
dodavatele, aby jej ve svých nabídkách použili.

Ostrava, dne 11.1.2021

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

podepsal
Ing. Tomáš Digitálně
Ing. Tomáš Maceček
2021.01.11
Maceček Datum:
08:38:55 +01'00'
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