VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)
v rámci veřejné zakázky ZZVZ/0037/21

„Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
Vážení,
zadavatel obdržel od účastníka dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce. Dle ustanovení § 98 odst.
1 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu (v textu psáno kurzívou) včetně odpovědi.
Dotaz č. 1:
Dobrý den, prosíme o zrušení podmínky nepřekročení zadavatelem stanovené maximální ceny.
Naopak, s ohledem na enormní změny cen na materiálových vstupech je zapotřebí uzavřít cenovou
doložku, když naše ceny nelze v současné celosvětové situaci u dodavatelů garantovat ani fixovat
pro období delší než několik týdnů. S ohledem k tomu, je tak zapotřebí tyto zásadní vlivy na ceny
promítnout i do návrhu SOD, a to pro všechny uchazeče. S ohledem na rovnou hospodářskou
soutěž se tímto chceme dotázat, jakou představu má zadavatel ohledně současných materiálových
nákladů a žádáme tímto o odpovídající úpravu SOD.
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že nebude upravovat podmínku maximální nepřekročitelné ceny.
Dotaz č. 2:
Dobrý den, posíláme dotaz:
Účastník si je vědom, že lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení byla stanovena Zadavatelem
v souladu s příslušným ustanovením o minimální délce lhůty, nicméně vždy zároveň platí, že lhůta
musí být přiměřená. Odborná literatura tvůrců zákona uvádí ke stanovení minimální lhůty k
příslušnému druhu zadávacího řízení, že „to však neznamená, že tyto minimální lhůty budou ve
všech případech dostatečné, a tedy přiměřené. „ (HERMAN, P. FIEDLER, V. a kol. Komentář k
zákonu o zadávání veřejných zakázek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 589 s. ISBN 978-80-7380-595-1).
Ostatně v § 36 odst. 5) ZZVZ je uvedeno, že „zadavatel je oprávněn stanovit lhůty potřebné k
průběhu zadávacího řízení. Délka lhůt musí být stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba
pro vyžadované úkony dodavatelů“
Veřejná zakázka Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany, je výběrové řízení dle Žluté knihy
FIDIC. Tedy zadávací dokumentace je bez projektové dokumentace PDPS a souvisejících výkazů
výměr a soupisů prací k ocenění. Součástí nabídky dodavatele má být, mimo jiné, Projektová
dokumentace v rozsahu a podrobnostech specifikovaných v Požadavcích objednatele. Pro
zhotovení této projektové dokumentace vč. výkazů k ocenění své nabídky musí účastník, který
nedisponuje vlastní projekční kanceláří/oddělením oslovit projektanty, vyhodnotit jejich nabídky a
následně uzavřít smluvní vztah na požadované činnosti pro rozsah požadovaný zadavatelem v
zadávací dokumentaci. Po těchto činnostech projektant započne provádět potřebné úkony, které
probíhají v nadpoloviční části lhůty pro podání nabídek. Následně by účastník měl provést úkony
vedoucí k ocenění nabídky (rozeslání poptávek na materiály, poptávek na subdodavatelské práce,
jejich shromáždění, interní vyhodnocení, cenové spekulace, …aj.) a současně provádět kompletaci
dokladové části nabídky.

I přesto, že veškeré tyto činnosti a jednání Účastníka a projektanta budou realizovány
v nejkratším možném čase, je zcela zřejmé, že pro požadovaný a potřebný rozsah projektových
podkladů a dokumentace do nabídky dodavatele je potřebná podstatně delší lhůta, než na
přípravu veřejných zakázek podle Červené knihy FIDIC, kde tyto přípravné projekční činnosti a
úkony nejsou vyžadovány. Z výše uváděných důvodů a porovnání jednotlivých zadávacích řízení
totožného zadavatele jednoznačně vyplývá, že lhůta pro podání nabídky na veřejnou zakázku
„Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ je nepřiměřená, neadekvátní a neodpovídá
požadavkům Zadavatele a potřebám účastníků zadávacího řízení.
S ohledem na výše uvedené má Účastník za to, že lhůta stanovená Zadavatelem neodpovídá
rozsahu a složitosti veřejné zakázky s ohledem na specifika kontraktu FIDIC Yellow book a jeho
vlivu na přípravu nabídek. Z těchto důvodů má Účastník problém se sestavením kvalitní nabídky
do zadávacího řízení v nepřiměřeně stanovené lhůtě. Žádáme tedy tímto zdvořile Zadavatele, aby i
s ohledem na svůj zájem, kterým je zajištění co nejširší hospodářské soutěže a obdržení co možná
nejkvalitnějších nabídek zásadním způsobem prodloužil lhůtu pro podání nabídek.
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že zadávací řízení je vypsáno ve formě Design&build, není však
standardizováno dle knih FIDIC. Lhůta pro podání nabídky je pro otevřené podlimitní řízení
v min. rozsahu 20 pracovních dnů. Zadavatel stanovil lhůtu 25 pracovních dnů.
Zadavatel dále uvádí, že vypracování projektové dokumentace je součástí plnění veřejné zakázky,
ne však součástí nabídky. Viz předmět veřejné zakázky: „Součástí plnění veřejné zakázky je
rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace
(navazující na zadavatelem poskytnutou část dokumentace ke stavebnímu povolení a
inženýrskou činnost) a poskytnutí souvisejících činností, včetně potřebných zaměření, získání
dokladů pro řádnou kolaudaci stavby, zajištění kolaudačního souhlasu, zpracování dokumentace
skutečného provedení díla, dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí…“
V zadávací dokumentaci v článku 16.1. - Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje, je uvedeno doporučené členění nabídky:
Obsah elektronicky podané nabídky:
1.
Formulář nabídky – příloha č. 1.
2.
Návrh „Smlouvy o provedení stavby projektované zhotovitelem“ - příloha č. 2.
3.
Harmonogram
4.
Seznam poddodavatelů
5.
Přílohy (nepovinné).
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
V Liberci, dne 1.7.2021
.....………………………………
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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