VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6
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:
Ze zadání i z doplňujících informací jednoznačně plyne, že není k dispozici jiná dokumentace než
dokumentace, která je součástí zadání.
Zadavatel pak upřesnil, že nová dokumentace bude (až) součástí plnění veřejné zakázky.
Uchazeč tedy usuzuje, že předpokládaná hodnota i maximální cena pro stavbu byla stanovena
na základě dokumentace, která je součástí nabídky.
Dle bodu 3 Zadávací dokumentace celková nabídková cena nesmí překročit částku 80 000 000 Kč
bez DPH.
Uchazeč tedy předpokládá, že nová konstrukce z předpjatých nosníků má být navržena uchazečem
tak, aby odpovídala tomuto požadavku a požadavkům objednatele na technické řešení.
Podrobný návrh optimálního řešení nosné konstrukce tedy závisí na uchazeči, na zkušenostech
jeho projektanta a na použití vhodných technologií i postupu výstavby.
Co však uchazeč nemůže ovlivnit, jsou změny nad rámec zadávací dokumentace vyvolané
z důvodů nezávislých na uchazeči.
Jako jeden z příkladů této změny si dovoluje uchazeč uvést řešení protidotykové zábrany.
Uchazeč zde vyjadřuje obavu, že pokud bude předmětem přejímky ze strany Správy železnic
protidotyková zábrana, pak vzhledem ke změnám a návaznostem obecně závazných předpisů
nebude řešení uvedené v zadávací dokumentaci možno předat z důvodu požadavků na provoz na
železniční trati.
Dle zkušeností uchazeče přejímající specialista (revizní technik), zodpovídající za splnění
bezpečnostních požadavků pro železniční trať, uvedené řešení odmítne převzít. V tomto směru
nejsou akceptovány žádné výjimky nebo možnost odvolání na zadání, resp. schválení původního
řešení atd. Posuzována je z hlediska revize jen a pouze bezpečnost řešení dle aktuálně platných
kritérií (dle kterých jednotně probíhají přejímky).
Pro dodavatele je pak při nevyhovující revizi jediná možnost, a to urychleně nakoupit vyhovující
typ panelů protidotykové zábrany.
A to bez ohledu na to, zda most byl zhotoven a dokončen dle řádně schválené dokumentace. A to i
v případě, že zadání vyhovovalo v té době platným normám.
(Vzhledem k složitosti problematiky a jednoznačnému postupu při standardní přejímce, která se
neopírá pouze o jednu normu, ale souběžně o několik předpisů, situaci nijak neřeší ani to, pokud
dodavatel doloží, že řešení odpovídá aktuálně platné normě.)

Lze doložit, že nové plně vyhovující prvky protidotykové zábrany jsou výrazně dražší než řešení
provedené dle zadávací dokumentace.
Jde o změnu, která zvýší cenu nad rámec zadávací dokumentace.
Výše uvedený příklad si dovoluje uchazeč uvést na základě četných zkušeností s prováděním mostů
u železničních tratí jako možný příklad z poslední doby.
Uchazeč ale nemůže předvídat další možné případy a zároveň si uvědomuje, že cenové
zohlednění možných změn různým způsobem různými uchazeči by znemožnilo objektivní
posouzení nabídek. (Je zjevné, že ne každý z uchazečů má čerstvé zkušenosti např. s předáním
protidotykových zábran na mostech.)
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že protidotykové zábrany jsou na mostech pouze u elektrifikované železniční
trati. V současné době pod mostem žádná elektrifikovaná trať nevede.
Zároveň Zadavatel znovu uvádí, že přiložená projektová dokumentace je pouze orientační a
vybraný dodavatel předloží novou projektovou dokumentaci zpracovanou dle požadavků
Zadavatele.
Dotaz č. 2:
Akceptuje zadavatel, že do nabídky (s limitovanou cenou) nebudou zahrnuty možné změny řešení
vyvolané z objektivních důvodů, které budou řešeny a vyřešeny až v rámci RDS?
Odpověď:
Zadavatel nepřipouští navýšení ceny díla mimo případů popsaných ve smlouvě o provedení
stavby.
Dotaz č. 3:
Požaduje zadavatel ocenit do nabídky protidotykovou zábranu dle přiložené orientační zadávací
dokumentace, a to přestože není zahrnuta v požadavcích objednatele a přestože patrně nemusí být
pro současný stav požadována?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že protidotykové zábrany jsou na mostech pouze u elektrifikované železniční
trati. V současné době pod mostem žádná elektrifikovaná trať nevede.
Zadavatel dále uvádí, že zakázka je soutěžena v režimu Design&Build, tudíž vyprojektuj a postav.
Dodání položkového rozpočtu není třeba neboť cena je pevná a více či méněpráce s tímto spojené
nemají vliv na nabídnutou cenu.
Dotaz č. 4:
V zadání se uvádí nutnost koordinace s jinými akcemi. Není zřejmé, o jaké akce se jedná a jak tuto
koordinaci má účastník zohlednit do ceny a hmg. Protože k uvedenému nejsou podklady od
zadavatele, uchazeč předpokládá, že zohlednění do ceny a hmg není předmětem nabídky.
Dotaz:
Potvrdí zadavatel, že v ceně a hmg limitované nabídky nebudou zahrnuty náklady na koordinaci s
jinými akcemi, která bude řešena jako vícepráce až v rámci projednané RDS?
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Odpověď:
Zadavatel uvádí, že nutnost koordinace s jinými akce je standartní podmínkou ve všech
smlouvách Libereckého kraje. U této akce zadavatel nepředpokládá, že bude současně probíhat i
jiná akce, která by účastníka limitovala.
Dotaz č. 5:
Dotaz se týká řešení úpravy trvalého záboru. Ze zadání není zřejmé, jak bude řešeno. Dojde ke
změně územního plánu? Nelze nyní stanovit dopad do termínu výstavby.
Dotaz:
Potvrdí zadavatel, že úprava územního plánu bude řešena nad rámec nabídky, tj. nad rámec ceny
a hmg?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že účastník by se měl držet se zábory v intencích stavebního povolení. Pokud
z nějakého důvodu účastník nedodrží již stanovené zábory, vícepráce s tímto spojené nemají vliv
na nabídnutou cenu.
Dotaz č. 6:
Dle smlouvy je požadováno provést dílo v souladu se stavebním povolením viz Smlouva – čl. 10
odst. 1. Tento požadavek je v přímém rozporu s požadavky objednatele na změnu stavby.
Dotaz 1:
Poskytne zadavatel opravenou verzi smlouvy zohledňující požadavek neprovádět dílo v souladu se
stavebním povolením, ale v souladu s dodatečnými požadavky zadavatele?
Dotaz 2:
Potvrdí zadavatel, že změna stavebního povolení bude probíhat nad rámec nabídky, tj. ceny a
hmg?
Odpověď:
Zadavatel nebude upravovat smlouvu o provedení stavby neboť v čl. X. odstavec 1 je uvedeno, že
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací. S příslušnou dokumentací
není myšlena přiložená projektová dokumentace, ale veškerá dokumentace přiložená v zadání.
Např. požadavky objednatele, mostní listy atd. Dále zadavatel uvádí, že změna stavebního
povelení je součástí díla a nemá vliv na změnu ceny díla.
Dotaz č. 7:
Uchazeč předkládá dotaz týkající se geologie, protože nebyl zpracován IG průzkum a dále byl
vznesen dodatečný požadavek na odbourání základu, což je změnou oproti předané PD a
stavebnímu povolení. Existuje reálná možnost zastižení odlišných základových poměrů od
předpokladů zadání. Dále je teoreticky možné, že pro realizaci bude třeba řešit provádění prací ve
štět. jímce. K uvedenému nejsou v době nabídky k dispozici podklady, uchazeč nemůže a
nesmí provádět před stavbou vlastní IGP a nemůže proto zpracovat nový návrh nebo posoudit
řešení.
Dotaz:
Potvrdí zadavatel, že v ceně limitované nabídky a v hmg této nabídky nebudou zahrnuty náklady
na úpravy založení a způsobu zakládání dle zastižené geologie, s tím, že tato problematika bude
dořešena až v rámci řádně projednané RDS?
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Odpověď:
Zadavatel uvádí, že při stanovení předpokládané ceny již zohlednil novou spodní stavbu u mostů.
Zadavatel dále uvádí, že zakázka je vypsaná v režimu Design&Build, tudíž případné více či méně
práce nemají vliv na nabídnutou cenu.
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
V Liberci, dne 12.7.2021
.....………………………………
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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