VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 a § 99 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/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření
Zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 53 Zákona na
zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Výše uvedený zadavatel Vám k dotazům dodavatele ze dne 23. 10. 2018 sděluje následující vysvětlení a
změnu zadávací dokumentace výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce.
Dotaz dodavatele č. 1:
V zadávací dokumentaci - ČI. 9 odst. 9.5 bod 9.5.2.2 písm. d) - požaduje zadavatel, v rámci prokázání
technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ doložit pro osobu realizačního týmu
d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr -1 osoba:
- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a
písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů
Je možné prokázat splnění tohoto požadavku zadavatele doložením dvou osob, kdy každá z nich splňuje
všechny požadavky zadavatele na vzdělání, praxi a existenci pracovního nebo obdobného poměru ve vztahu
k účastníkovi, ale každá splňuje jen jedno z požadovaných oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských
činností, tj. jedna osoba má oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle ust. §
13 odst. 1 písm. a) a druhá osoba má oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu
dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.?
Odpověď zadavatele:
Ano, je možné prokázat splnění tohoto požadavku zadavatele doložením dvou osob (úředně oprávněných
zeměměřičských inženýrů), kdy každá z nich splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v odst. 9.5.2
zadávací dokumentace a každá splňuje jen jedno z požadovaných oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských činností v rozsahu dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994, o
zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.
Dotaz dodavatele č. 2:
V zadávací dokumentaci - čl. 13 odst. 13.4 bod. 13.4.2 - požaduje zadavatel, aby vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy předložil kopie dokladů (pojistné smlouvy či pojistky) o krytí odpovědnosti vybraného
dodavatele za škodu způsobenou v souvislosti s plněním předmětné veřejné zakázky.
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V zájmu maximální ochrany třetích stran vůči škodám vzniklým v důsledku prováděných prací, bývá pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám u většiny velkých firem řešeno celokoncernovou, často
nadnárodní pojistnou smlouvou. Tyto pojistné smlouvy bývají velmi rozsáhlé a jejich detailní obsah bývá
považován za důvěrný. Jako účastník výběrového řízení máme proto dotaz, zda bude zadavatel akceptovat
předložení i jiného právoplatného dokladu o uzavření pojistné smlouvy, tzv. pojistného certifikátu, který
poskytne zadavateli přehlednou informaci o uzavření pojistné smlouvy, jejich základních limitech plnění,
spoluúčasti i informaci o úhradě pojistného.
Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel bude akceptovat předložení i jiného dokladu o uzavření pojistné smlouvy, např. pojistného
certifikátu, z něhož budou vyplývat údaje o uzavřené pojistné smlouvě dle požadavků odst. 13.4.2 zadávací
dokumentace.
Dotaz dodavatele č. 3:
V zadávací dokumentaci - čl. 7 Lhůty plnění a čí. 13 odst. 13.4. bod 13.4.3 - požaduje zadavatel, aby účastník,
se kterým má být uzavřena smlouva o dílo resp. vybraný dodavatel předložil závazný časový harmonogram
stavebních prací v rozlišení týdnů, který následně bude přílohou smlouvy o dílo. Dle čl. 10 odst. 10.4 zadávací
dokumentace je povinným obsahem nabídky Harmonogram plnění veřejné zakázky a dále vyplněný a
podepsaný Návrh smlouvy o dílo, jehož nedílnou součástí je Příloha 6. 7 Finanční a časový harmonogram
plnění.
Požaduje zadavatel, aby součástí nabídky uchazeče byl Harmonogram plnění veřejné zakázky (v rozlišení
týdnů) a Finanční a časový harmonogram jako Příloha č. 7 návrhu smlouvy o dílo (vzhledem k měsíční
fakturaci by finanční harmonogram měl být v rozlišení měsíců) nebo má být předložen pouze Časový
harmonogram stavebních prací v rozlišení týdnů až vybraným dodavatelem?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel mění ustanovení odst. 10.4 zadávací dokumentace tak, že vypouští požadavek, aby součástí
nabídky byl harmonogram plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel přeloží dle čl. 7 a odst. 13.4.3 zadávací
dokumentace před podpisem smlouvy o dílo pouze závazný časový harmonogram stavebních prací v rozlišení
týdnů, který se následně stane součástí smlouvy o dílo.
V návaznosti na shora provedené vysvětlení a změny zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty
v zadávacím řízení, a to následujícím způsobem:
Nabídky musí být podány nejpozději dne 15. 11. 2018 do 11:00 hodin.

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Eva Rafajová
Ing. Eva Ing.
Datum:
Rafajová 2018.10.26
10:46:30 +02'00'

V Praze dne 26. 10. 2018

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