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 uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující odpovědi:
Dotaz dodavatele č. 1:
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 16. 8. 2018 u dotazu č. 3, zadavatel uvádí následující:
„Zadavatel uvádí, že nejzazší termín pro zaslání výzvy je 24 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo.“
Vzhledem k tomu, že uchazeč nemůže garantovat výši cen po dobu 2 let, žádáme tímto zadavatele, aby do
SoD zahrnul inflační doložku, která by uchazeči garantovala navýšení cen alespoň o výši inflace po dobu mezi
podepsáním smlouvy a obdržením výzvy k zahájení plnění.
Dále prosíme o informaci, kdy nabylo stavební povolení platnosti, respektive, zda je zadavatel připraven k jeho
prodloužení v případě, že bude zadavatel postupovat ve smyslu výše uvedeného vysvětlení a výzva k plnění
bude zaslána zhotoviteli až v závěru uvedené doby.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nebude měnit smluvní podmínky, tj. zadavatel nebude doplňovat inflační doložku, jak žádá
dodavatel. Důvodem je skutečnost, že zadavatel nepředpokládá významný časový rozdíl mezi účinností
smlouvy o dílo o odesláním výzvy k započetí plnění předmětu díla, zadavatel předpokládá zahájení stavebních
prací v březnu 2019. Uvedený předpokládaný termín koresponduje s původním termínem předpokládaným
v čl. 7 zadávací dokumentace (červenec 2018), který je však posunut s ohledem na průběh zadávacího řízení.
Stavební povolení nabylo právní moci dne 27. 4. 2015 a prodloužení platnosti nabylo právní moci dne
27. 4. 2017.

Dotaz dodavatele č. 2:
Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 25. 6. 2018 u dotazu č. 2, zadavatel odpovídá následující:
„Účelem v čl. I. odst. 1.5 návrhu smlouvy o dílo uvedené smluvní povinnosti je toliko zajištění součinnosti
dodavatele s organizací zajišťující archeologický výzkum. Zadavatel uzavřel vlastní rámcovou smlouvu se
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společností zajišťující archeologický výzkum. Citovaný článek návrhu smlouvy o dílo je zamýšlen pouze tak,
že dodavatel má poskytnout potřebnou součinnost se společností zajišťující archeologický dohled, respektive
výzkum.“
Žádáme tímto o přesnější specifikaci pojmu „součinnosti“, neboť pod tímto pojmem mohou být zahrnuty i
případné náklady na zemní práce, osvětlení, vytápění, manipulace s výkopovým materiálem atp., které pokud
budou požadovány, měly by být fakturovány dle skutečnosti jako vícepráce, a nemohou být v současnosti
uvažovány jako součást nabídkové ceny.
Odpověď zadavatele:
Součinností s pracovníky vykonávající archeologický dohled se rozumí zejména součinnost při jejich dohledu
a spolupráce. Např. pracovník archeologického dohledu se nahlásí, že se přijede podívat na stavbu v úterý,
pročež zhotovitel nezahrne pláň v pondělí… nebo pracovník archeologického dohledu uvede, co při své
návštěvě požaduje prověřit, pročež zhotovitel například odhrne pláň na více místech… Na záchranný
archeologický výzkum následně uzavírá smlouvu zadavatele s organizací zajišťující archeologický výzkum
zvlášť, a to až v případě konkrétního nálezu.
Součinností se tedy nerozumí žádné práce, které nejsou v položkovém výkazu výměr, nebo by je dodavatel
musel zahrnovat do VRN.
V návaznosti na shora provedená vysvětlení zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím
řízení následujícím způsobem:



Nabídky musí být podány nejpozději dne 5. 10. 2018 do 12:00 hod.
Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 10. 2018 v 12:30 hod.

V Praze dne 14. 9. 2018

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Eva Rafajová
Ing. Eva Ing.
Datum:
Rafajová 2018.09.14
13:39:25 +02'00'

Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
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