VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM

PARK STŘED
ÚVOD
Zadavatel poskytuje ve výše uvedeném zadávacím řízení dodavatelům vysvětlení zadávací
dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) a násl. takto:
ŽÁDOST DODAVATELE Č. 1 (26.1.2022):
1/ V předloženém textu Sod Zadavatel (Objednatel) požaduje, aby zhotovitel měl: 1) Pojištění
odpovědnosti ve výši min. 30 mil. Kč , 2) stavebně-montážní pojištění v plné výši hodnoty díla, dále 3)
Bankovní záruku za záruku ve výši 5% z ceny díla bez DPH. Tyto požadavky znamenají značné zatížení
ceny díla. V předloženém výkazu výměr nejsou uvedeny samostatné položky pro ocenění těchto
nákladů, které nevycházejí ze samotné realizace díla. Z důvodu prokazatelnosti, porovnatelnosti a
transparentnosti proto žádáme Zadavatele o doplnění samostatných položek pro nacenění výše
zmíněných nákladů.
2/ V předloženém textu SoD, čl. 8 "Platební podmínky" je stanoveno zádržné z průběžně vystavovaných
faktur ve výši 15 % z každé fakturované částky. Žádáme zadavatele o potvrzení, že tato pozastávka
bude z fakturované částky bez DPH. Takto stanovená pozastávka je značně nestandardní a povede k
odčerpání prostředků zhotoviteli, a tudíž k narušení průběžného financování realizace akce včetně
případných dopadů na poddodavatele. Žádáme zadavatele, aby požadovanou pozastávku realizoval až
z konečné faktury, a to ve výši dle běžné praxe ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 1 (31.1.2022):
1/ Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je v souladu s § 92 odst. 1 písm. b)
ZZVZ zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinném znění, a tedy obsahuje podrobný popis všech
předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na
stavební práce. V případě pojištění a bankovní záruky (nadto oproti pozastávce) se nejedná o plnění
dodavatele zadavateli, ale o náklady dodavatele (zhotovitele) spojené s plněním smlouvy, které netvoří
součást soupisu prací a které dodavatel spolu s ostatními svými náklady zahrnuje do ceny (viz též čl.
7.2 SoD a čl. 7 zadávací dokumentace).
2/ Zadavatel nastavil veškeré obchodní podmínky včetně platebních podmínek přiměřeně k předmětu
veřejné zakázky a významu díla pro zadavatele a jeho občany. Realizace pozastávky až z konečné
faktury by nadto, s ohledem na nastavení doby plnění, nebyla u této veřejné zakázky praktická.
Pozastávka bude vždy z fakturované části ceny bez DPH.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 2 (28.1.2022):
1/ V projektové dokumentaci chybí požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ). Žádáme zadavatele o
doplnění. V případě stanovení jednotkových cen jde o značné rozdíly.
2/ V příloze DÚR a DSP jsou specifikované podmínky prací a dodávek, jsou tyto parametry již zahrnuty
v poskytnutém výkazu výměr?
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 2 (31.1.2022):
1/ Zadavatel poskytuje požárně bezpečnostní řešení z předchozího stupně projektové dokumentace
(DSUSR), které zůstává ve stupni projektové dokumentace pro realizaci stavby (PDPS) beze změn.
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Náklady na opatření vyplývající z požárně bezpečnostního řešení jsou zahrnuty v rozpočtu a výkazu
výměr.
2/ Z dotazu není jednoznačné, na kterou část dokumentace se odkazuje. Týká-li se dotaz způsobu
zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců inženýrských sítí, jsou
způsoby vypořádání uvedeny v rámci části B, souhrnná technická zpráva, přílohy 2 - vypořádání DOSS.
V rámci výkazu výměr jsou zohledněné položky uvedeny a vypsány. Pokud dotaz směřuje na některé
přesné body či položky, prosíme o jejich přesnou specifikaci. Řada připomínek je z podstaty věci
ponechána na vypořádání dodavatelem stavby.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 3 (2.2.2022):
1) Uchazeč žádá o úpravu ustanovení odst. 9.8 smlouvy o dílo tak, že zhotovitel je povinen o vadách
dokumentace písemně informovat město nejpozději do 15 dní ode dne, kdy zahájí s prováděním díla
na dané části díla dle PD. Uchazeč k tomu uvádí, že vady PD je většinou možné zjistit až při samotné
realizace dané části díla.
2) Uchazeč žádá o odstranění ustanovení odst. 9.9 smlouvy o dílo, jelikož má důvodně za to, že těmito
prohlášení dochází k přenosu odpovědnosti za zadání, což je v rozporu s ustanovením par. 36 odst. 3
ZZVZ.
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 3 (7.2.2022):
Obě části žádosti účastníka směřují ke smluvní úpravě povinnosti zhotovitele díla (vybraného
dodavatele) upozornit objednatele (zadavatele) na vady projektové dokumentace a dalších výchozích
dokumentů (čl. 9.8 smlouvy o dílo) a následky neupozornění na tyto vady zhotovitelem, jakož i rozsah
liberace (čl. 9.9 smlouvy o dílo).
Projektová dokumentace a další výchozí dokumenty představují příkaz daný objednatelem (případně
věc předanou) k provedení díla ve smyslu § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, z něhož právě vyplývá povinnost zhotovitele upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na vady takového příkazu/věci. Čl. 9.8 a 9.9 smlouvy o dílo tudíž představují
smluvní modifikaci k § 2594 občanského zákoníku stanovením konkrétní nejzazší lhůty ke splnění
povinnosti zhotovitele (k obecné lhůtě bez zbytečného odkladu) a výslovným potvrzením, že je zhotovitel
povinen posouzení provést s vynaložením odborné péče (potřebná péče uvedená v § 2594 občanského
zákoníku při současné aplikaci § 5 odst. 1 občanského zákoníku).
Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel nijak nepřenáší na účastníky zadávacího řízení odpovědnost
za správnost a úplnost zadávacích podmínek v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ, ale toliko v rámci
obchodních (smluvních) podmínek jsou v čl. 9.8 a 9.9 smlouvy o dílo jednoznačně upraveny povinnosti
zhotovitele (a důsledky jejich nesplnění), které má zhotovitel díla dle občanského zákoníku, včetně
konkrétního mechanismu postupu smluvních stran. Ustanovením § 36 odst. 3 ZZVZ nejsou nijak
dotčeny povinnosti zhotovitele díla dle občanského zákoníku, a to jmenovitě zejména § 2594 a § 2627,
jak výslovně uvádí též komentářová a další odborná literatura k zákonu o zadávání veřejných zakázek
(např. komentář k § 36 in. Dvořák D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kolektiv Zákon o
zadávání veřejných zakázek. Komentář. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, str. 214).
Zadavatel v souladu se zásadou transparentnosti pro úplnost zdůrazňuje, že smluvní povinnost
vybraného dodavatele (zhotovitele díla) prověřit s odbornou péčí poskytnuté podklady až v rámci plnění
smlouvy o dílo nelze v žádném případně zaměňovat za stanovení povinnosti účastníkům zadávacího
řízení kompletně prověřit projektovou dokumentaci, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr či další podklady před podáním nabídky spolu s požadavkem na prohlášení o jejich
úplnosti účastníky (či přímo doplnění výkazu výměr), která může být dle rozhodovací praxe Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ. K tomuto lze příkladmo odkázat zejména
na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci sp. zn. S0030/2019/VZ, S0465/2018/VZ
či ÚOHS-S0130/2020/VZ.
Vzhledem k výše uvedenému není opodstatněná žádost dodavatele ad 1), přičemž zadavatel trvá na
tom, aby v rámci plnění smlouvy zhotovitel (vybraný dodavatel) s odbornou péčí prověřil vhodnost a
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správnost projektové dokumentace a dalších výchozích dokumentů do zahájení prací na díle v souladu
se smlouvou o dílo.
Vzhledem k výše uvedenému není opodstatněná ani žádost dodavatele ad 2), neboť zadavatel nijak
nepřenáší na účastníky zadávacího řízení odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace
(včetně projektové dokumentace a dalších výchozích dokumentů), za které v průběhu zadávacího řízení
odpovídá výlučně zadavatel.
***
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