VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek

Zástupce zadavatele:

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
IČO: 024 76 649
se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp.
zn. C 29293

Veřejná zakázka:

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Zadavatel obdržel níže uvedený dotaz dodavatele, k němuž poskytuje následující odpověď:
Dotaz dodavatele:
V upraveném návrhu SoD se v čl.I odst.1.12 uvádí následující: „Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku
na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.“
Žádáme zadavatele o vypuštění povinnosti přezkoumávat jednotlivé položky soupisu prací, neboť za správnost
a úplnost Zadávací dokumentace odpovídá zadavatel, dodavatel jen za jejich ocenění, nikoli komplexnost.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nebude měnit citované ujednání návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel na uvedeném požadavku trvá a
nesouhlasí s tvrzením dodavatele uvedeným v dotazu. Dodavatelé mají (i vzhledem k opakovaně prodloužené
lhůtě pro podání nabídek, včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek provedeného na základě této změny
zadávací dokumentace) dostatek času, aby při vynaložení odborné péče zjistily nedostatky a požádali
zadavatele o změnu či doplnění zadávací dokumentace, kterou se dle Zákona rozumí též projektová
dokumentace. K uvedenému Zadavatel doplňuje, že dodavatel je, jakožto případný zhotovitel, povinen
s vynaložením potřebné péče postupovat dle ust. § 2594 občanského zákoníku, tj. upozornit objednatele na
nevhodnou povahu podkladů, které objednatel zhotoviteli předal k realizaci díla.

V Praze dne 24. 8. 2018

Mgr. Ing. Digitálně
podepsal Mgr.
Ing. Eva Rafajová
Eva
Datum:
Rafajová 2018.08.24
13:01:33 +02'00'
Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
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