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.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 4 (3.2.2022):
V předloženém VV pro SO02 se má v položce č.85 ocenit dodávka a montáž osvětlení jeviště. Položka
je specifikovaná jako komplet.
V předložené PD a VV jsme však nikde nenalezli specifikaci rozsahu a kvality jevištního osvětlení.
Žádáme zadavatele, aby doplnil předloženou PD a VV o přesnou specifikaci jevištního osvětlení včetně
specifikace požadovaných svítidel a způsobu jejich ovládání.
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 4 (8.2.2022):
Svítidla pro základní osvětlení jeviště jsou řešena v části projektové dokumentace D.1.4.D EL
Silnoproud. Ve výkresu EL.01 Půdorys jsou označena jako „Svítidla A“. Způsob jejich ovládání je popsán
v technické zprávě v D.1.4.D EL. Svítidla bude možné spínat manuálně a zároveň PIR detektorem. PIR
detektor bude mít svůj vlastní spínač. Svítidla byla přesněji specifikována v aktualizovaném výkazu
výměr. Jedná se o základní osvětlení jeviště. Projekt nepočítá vyloženě se scénickým osvětlením, pro
něj jsou připraveny upevňovací a připojovací body.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 5 (3.2.2022):
V předané PD pro části SO 01 SO 03 je uvedeno, že svítidla byla navržena samostatným projektem, ze
kterého byla převzata do projektu Silnoproud. Žádáme Zadavatele, z důvodu správného nacenění
požadovaných svítidel, o předání samostatného projektu osvětlení nebo alespoň příslušných knih
osvětlovacích těles.
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 5 (8.2.2022):
Svítidla byla přesněji specifikována v aktualizovaném výkazu výměr.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 6 (3.2.2022):
Žádáme zadavatele o doplnění předložené PD o přesnou specifikaci požadovaného materiálu na oponu
objektu SO 02 Podium a o doplnění výkresu jejího umístění s detailem řešení požadovaného kotvení a
uchycení ke konstrukci podia.
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 6 (8.2.2022):
Specifikace materiálu pro SO.02 OV.02 je uvedena v tabulce výrobku. Kotvení a umístění bylo
zpřesněno v tabulce ostatních výrobků OV.02 a truhlářských výrobků T.01.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 7 (3.2.2022):
Dotaz č. 1:
Žádáme zadavatele o prověření rozdílů ve výkazu výměr pro objekt SO01 a tabulce
zámečnických výrobků u prvku:
•
Z/01, Z/06 – ve výkazu výměr je uveden rozměr 660x590x50 mm, ale dle tabulky zámečnických
výrobků má být rozměr 740x590x50 mm.
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•
•
•
•

Z/05 – ve výkazu výměr je uveden rozměr 660x315x50 mm, ale dle tabulky zámečnických
výrobků má být rozměr 660x590x50 mm.
Z/04 (police VZT jednotky) chybí ve výkazu výměr.
Z/08 (větrací mřížka) chybí ve výkazu výměr.
Z/09 (poklop pro slunečník) chybí ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:
Žádáme zadavatele o prověření duplicity u položky č. 152 výkazu výměr pro objekt SO01 – okno O/01
a položky č. 123 výkazu výměr pro objekt SO01 – dveře D/01.
V popisu položky O/01 je uvedeno 4xFIX, 1xO. Dle našeho názoru je část 1xO duplicitní s dveřmi D/01.
Dotaz č. 3:
Žádáme zadavatele o prověření rozdílů ve výkazu výměr pro objekt SO01 a tabulce dveří u prvku:
•
D/06 – ve výkazu výměr je uveden rozměr 970x2135, což odpovídá dle tabulky dveří stavebnímu
otvoru, a ne rozměru dveří.
•
D/08 – ve výkazu výměr je uveden rozměr 3040x2000, v tabulce dveří je rozměr 3450x2050.
•
D/09 – ve výkazu výměr je uveden rozměr 1200x2000, v tabulce dveří je rozměr 1200x2100 a
dle schématu je rozměr 1000x2100.
•
D/03 – v tabulce dveří je uvedeno, že dveře na bezbariérové wc bude opatřeno vodorovným nerez
madlem. Žádáme zadavatele o rozdělení této položky na dvě, jinak nebude jednotková cena
odpovídat specifikaci.
Dotaz č. 4:
Žádáme zadavatele o prověření výměry u položky č. 67 výkazu výměr pro objekt SO01 – žlab
odvodňovací polymerbeton. Pokud se jedná o žlab před dveřmi D/01 a schodištěm, tak je uvedená
výměra nedostačující.
Dotaz č. 5:
Ve výkazu výměr pro objekt SO01 v díle 95 jsou uvedeny chemické kotvy M16. Žádáme zadavatele o
doplnění chemických kotev M12 (pro nosníky JA 60x60x5 pro schodiště).
Dotaz č. 6:
Žádáme zadavatele o prověření výměry u položky č. 99 výkazu výměr pro objekt SO01 – montáž akust.
obklad. panelů. Ve výpočtu výměry je uvedeno: 0,9*(4,84+4,19)*2, za jakého důvodu je plocha
násobena 2?
Dotaz č. 7:
V tabulce truhlářských výrobků pro objekt SO01 je ve schématu T/01 dřevěný obklad 2 a 4 uveden
výrobek OV.01, což je záchytný střešní systém. Žádáme zadavatele o prověření, o jaký prvek se má
jednat.
Dotaz č. 8:
Ve výkazu výměr pro objekt SO 01 je položka č. 20 – podklad ze štěrkodrti. Žádáme zadavatele o
informaci, o jakou konstrukci se jedná. Pokud se jedná o podklad pod pasy, tak dle technické zprávy
má být podklad z betonu.
Dotaz č. 9:
Ve výkazu výměr pro objekt SO 01 je u položky č. 138 – rošt podlahový uvedena specifikace, která této
položce neodpovídá. Žádáme o prověření.
Dotaz č. 10:
Žádáme zadavatele o prověření v rozporu v tabulce skladeb konstrukcí pro objekt SO 01 a Průkazu
energetické náročnosti budovy, kde je uvedeno, že podlaha na zemině je izolována podlahovým XPS
tl. 140mm. Dle tabulky skladeb konstrukcí je ve skladbě S.01 použita tepelně izolační vrstva EPS tl. 160
mm.
Dotaz č. 11:
V tabulce skladeb konstrukcí pro objekt SO 01 je u skladby S.03, S.04a, b uvedena: separační vrstva,
separační a ochranná netkaná geotextilie zpevněná vpichováním, polypropylen, 300g/m2. Žádáme
zadavatele o informaci, kde je tato položka uvedena ve výkazu výměr.
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Dotaz č. 12:
V tabulce skladeb konstrukcí pro objekt SO 01 je u skladeb s keramickým obkladem uvedena
hydrostěrka. Žádáme zadavatele o informaci, kde je tato položka uvedena ve výkazu výměr.
Dotaz č. 13:
V tabulce skladeb konstrukcí pro objekt SO 01 jsou u skladby S.10 a S.11 uvedeny cihelné bloky
broušené tl. 80mm. Žádáme zadavatele o informaci, kde je tato položka uvedena ve výkazu výměr.
Dotaz č. 13:
V tabulce skladeb konstrukcí pro objekt SO 01 jsou u skladby S.12a, b uvedeny 2 vrstvy separační a
ochranné netkané geotextilie. Ve výkazu výměr je pouze jedna vrstva. Žádáme zadavatele o prověření.
Dotaz č. 14:
Žádáme zadavatele o prověření rozporu v technické zprávě stavební části a statické části pro objekt
SO 01 ve specifikaci železobetonu základových pasů. V technické zprávě stavební části je specifikace
C12/15 a v technické zprávě statické části je uvedena specifikace C16/20 XC2.
Dotaz č. 15:
Žádáme zadavatele o prověření rozporu ve výkazu výměr pro objekt SO 01 a Technické zprávy PBŘ.
V technické zprávě PBŘ je uveden požadavek na hasicí přístroje: 1 ks PHP práškového 21 A a 1 ks
PHP práškového 27 A. Ve výkazu výměr jsou 2 kusy práškového 21 A.
Dotaz č. 16:
Žádáme zadavatele o prověření rozporu ve výkazu pro objekt SO01 Silnoproud. V části instalační
materiál nesedí počty montáží zásuvek a spínačů.
Celková výměra pro montáž zásuvek je 19 ks, ale pro dodávku je zde uvedeno 35 ks.
Celková výměra pro montáž spínačů je 29 ks, ale pro dodávku je zde uvedeno 30 ks.
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 7 (8.2.2022):
Ad 1)
•
•
•
•
•

Z.01 a Z.06 opraveno do VV a v PD.
Z.05 opraveno do VV a v PD.
Z.04 doplněno do VV.
Z.08 doplněno do VV.
Z.09 doplněno do VV.

Ad 2) Položka SO01 – dveře D/01. byla z VV smazána. Položka nyní č. 160 SO.01 - O.01 bude
naceněna včetně vchodových dveří, které jsou nedílnou součástí prvku.
Ad 3)
•
•
•
•

D.06 opraveno ve VV
D.08 opraveno ve VV
D.09 opraveno v PD a VV
D.03 rozděleno na dvě položky

Ad 4) Opraveno ve VV. Žlab před schody a před D.01 jsou uvedeny jako jedna položka.
Ad 5) Položka doplněna do VV. Nicméně přesný počet kotev bude vycházet z výrobní dokumentace,
kterou zpracuje dodavatel. Nosníky 60x60x5 budou kotveny pouze do ŽB stěny, viz detaily D.09 a D.10.
Ad 6) Položka nyní č. 103 a 104 opravena ve VV.
Ad 7) Chyba v popisu prvku, opraveno v PD. Jedná se o OV.02.
Ad 8) Název položky č. 20 je „Podklad z prostého betonu tloušťky 10 cm“. Název položky č. 19 je však
„Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm“, což znamená štěrkodrť frakce 00/32 z
aktualizovaných skladeb S.01 a S.02. Též viz řezy a výkres základů.
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Ad 9) Specifikace položky č. 152 byla upravena ve VV.
Ad 10) Skladba S.01 byla korigována po zpracování PENB. Hodnota dle skladby S.01 je správně.
Ad 11) Doplněna položka č. 25 do VV.
Ad 12) Doplněna položka č. 52 do VV.
Ad 13) Opraveno v položce č. 37 ve VV. A zároveň opravena položka č. 36 ve VV.
Ad 13) Opraveno ve VV.
Pozn.: zachováno duplicitní číslování otázek z žádosti dodavatele.
Ad 14) Správný údaj je v statické části, tedy beton C16/20XC2. Technická zpráva v části AS byla
opravena.
Ad 15) Rozděleno na dvě položky č. 81 a č. 82 ve VV dle PBŘ.
Ad 16) Opraveny položky č. 18 a č. 20 ve VV.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 8 (3.2.2022):
Dotaz č. 1:
Dodavatel žádá zadavatele o objasnění čl. 4 odst. 4.3 smlouvy o dílo, ve kterém se uvádí, že "...které
nese zjevné vady a vykazuje nedodělky, není Město povinno Dílo převzít, resp. je oprávněno Dílo převzít
s výhradou..." Po zadavateli požaduje dodavatel objasnit uvedený odstave smlouvy o dílo, ve kterém je
uvedeno oprávnění, nikoli povinnost Města k převzetí díla vykazujícím při jeho předání drobné vady či
nedodělky. Dodavatel si je samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení § 2628 občanského zákoníku,
nicméně zákonodárce měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti Města k převzetí díla i v případě,
že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Zadavatel není krácen na svých
právech, neboť může dílo užívat, přičemž dodavatel je pod hrozbou sankcí vystaven povinnosti vady či
nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi komplikované a téměř
nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na
straně Města k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel
napadená ustanovení tím způsobem, aby byla zakotvena povinnost Města k převzetí díla s drobnými
vadami či nedodělky, respektive připuštěna zákonná úprava § 2628 občanského zákoníku?
Dotaz č.2:
Dodavatel k čl. 7 odst. odst. 7.3 smlouvy o dílo uvádí, že jej považuje za rozporný s ustanoveními § 222
ZZVZ především pak hodnotu 2%. Jakékoliv práce a činnosti, které nejsou obsaženy ve smlouvě o dílo
jejích přílohách, zadávacích podmínkách a vznikne odůvodněná potřeba je provést jsou vícepráce a za
jejich provedení vzniká Zhotoviteli oprávněný nárok na finanční uhrazení ze strany Města. Rovněž
provedení víceprací by s ohledem na zásadu transparentnosti mělo nejdřív podléhat uzavření
písemného dodatku. Dodavatel žádá zadavatele o přeformulování předmětného odstavce do znění v
souladu s § 222 ZZVZ a odstranění hodnoty 2%. Provede zadavatel navrhované úpravy?
Dotaz č.3:
Čl. 7 odst. 7.4. smlouvy o dílo doporučuje dodavatel upravit tak, aby bylo výslovně uvedeno, že "Město
je oprávněno omezit rozsah Díla v souladu s relevantními ustanoveními ZZVZ". Rovněž dodavatel
uvádí, že pokud je zájmem zadavatele provést vyhrazenou změnu závazku dle § 100 ZZVZ, nechť tak
výslovně učiní ale v souladu s postupem dle ZZVZ, komentovanou literaturou a v neposlední řádě
rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dle názoru dodavatele v současné podobě
čl. 7 odst. 7.4. smlouvy o dílo obsahuje ustanovení, které má znaky vyhrazených změn dle ZZVZ ale
nenaplňuje aplikaci § 100 odst. 1 ZZVZ (…pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah
jednoznačně vymezeny…). Upraví zadavatel předmětný odstavec smlouvy o dílo?
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Dotaz č.4:
Rozumí dodavatel dobře jestli v čl. 8 odst. 8.3.1 smlouvy o dílo je myšlena bankovní záruka ve výši
uvedené v odst. 8.3.2 smlouvy o dílo? Objasní zadavatel tento dotaz?
Dotaz č.5:
Dodavatel žádá zadavatele o úpravu tohoto čl. 9 odst. 9.8. smlouvy o dílo, který je nepřiměřený v rozporu
s § 6 odst. 1 ZZVZ a rovněž přenáší neúměrné riziko na dodavatele ve vztahu k okamžiku (bez
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy) zjištění vad, rozporů a nedostatků projektové dokumentace,
kdy to není v praxi možné. Dodavatel doporučuje upravit "bez zbytečného odkladu" na znění "k jeho
objektivním možnostem a fázi realizace Díla" Upraví zadavatel požadovaný text ze strany dodavatele?
Dotaz č.6:
Dodavatel žádá zadavatele o objasnění čl. 9 odst. 9.9. smlouvy o dílo, které je v evidentním rozporu s
ustanovením § 36 ZZVZ. Zadavatel tak postupuje v rozporu se ZZVZ, neboť dle ustanovení § 36 ZZVZ
odpovídá zadavatel za správnost a komplexnost zadávacích podmínek, přičemž tuto povinnost nesmí
převést. Dodavatel žádá tedy o objasnění, z jakého důvodu postupuje zadavatel v rozporu se ZZVZ,
když se citovaným ustanovením smlouvy o dílo snaží svou povinnost přenést na dodavatele. Zadavatel
je naopak odpovědný za správnost svých podmínek obsažených v závazných podkladech a není
oprávněn ji přenést na dodavatele a požadovat po něm, aby přezkoumával podmínky a prohlásil, že
jsou bezvadné, nemají nedostatky. Naopak, takovou povinnost je povinen vůči zhotoviteli splnit
zadavatel, a to prostřednictvím svého projektanta a zpracovatele zadávací dokumentace. Výše uvedené
tvrzení dodavatele, lze podpořit i rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod. č. j.:
R0059/2018/VZ-17279/2018/321/EDy nebo soudní judikatury viz například rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs
23/2012 ze dne 28. 11. 2012. Z uvedeného důvodu tak dodavatel žádá o vypuštění čl. 9 odst.9. 9.
smlouvy o dílo.
Dotaz č.7:
Dodavatel uvádí, že smluvní pokuty mají být ve smlouvách vyvážené. Když vezme dodavatel v potaz,
kolik smluvních pokut stanoví smlouva o dílo pro Zhotovitele a kolik pro Město lze v kontextu rozsudku
rozsudek Krajského soudu pod č. j. 15 Co 338/2018-129 dovodit názor, že smlouva je nevyvážená.
Rovněž výše za prodlení Města se zaplacením ve výši 0,01% z nezaplacené částky oproti prodlení
Zhotovitele ve výši 0,1% z Ceny díla je nevyrovnaná ve prospěch Města. Dodavatel žádá zadavatele o
úpravu čl. 14. odst. 14.1.5 smlouvy o dílo tak, že smluvní pokutu zvýší na 0,1 % z nezaplacené částky
za každý i započatý den prodlení. Upraví zadavatel předmětný odstavec?
Dotaz č.8:
Když vezme dodavatel v potaz, kolik důvodů pro odstoupení stanoví smlouva o dílo pro Město a kolik
pro Zhotovitele lze analogicky v kontextu rozsudku rozsudek Krajského soudu pod č. j. 15 Co 338/2018129 dovodit názor, že smlouva je nevyvážená. Zároveň lhůta 60 kalendářních dní je nepřiměřeně dlouhá
a nevyvážená ke lhůtám, které se vážou k povinnostem Zhotovitele. Dodavatel žádá zadavatele o
změnu v čl. 17 odst. 17.3.8 z 60 kalendářních dní na 10 kalendářních dní. Změní zadavatel uvedenou
lhůtu? Tak aby napravil nevyvážené smluvní podmínky?
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 8 (8.2.2022):
Ad 1) Zadavatel bude při převzetí díla postupovat v souladu se smlouvou o dílo a právními předpisy.
Zadavatel neshledává důvod k úpravě čl. 4 odst. 4.3 smlouvy o dílo.
Ad 2) Čl. 7 odst. 7.3 smlouvy o dílo je plně v souladu s § 222 ZZVZ, kdy výklad dodavatele nezohledňuje
další ujednání smlouvy o dílo. Zadavatel však pro vyloučení pochybností upravil znění čl. 7 odst. 7.3
smlouvy o dílo tak, aby zamezil případným pochybnostem dodavatelů, k čemuž upřesňuje též
mechanismus oceňování případných změn díla.
Ad 3) Dodavatelem navržená úprava čl. 7 odst. 7.4. smlouvy o dílo je zcela nadbytečná. Zadavatel
(objednatel) je samozřejmě povinen čl. 7 odst. 7.4. smlouvy o dílo aplikovat výlučně za splnění
podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ, neboť mu taková povinnost vyplývá přímo ze zákona, a
proto není jakkoliv potřebné tuto skutečnost uvádět přímo ve smlouvě o dílo.
Ad 4) Ano, ve smlouvě je toliko jedna bankovní záruka.
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Ad 5) Požadavek zadavatele není žádným způsobem nepřiměřený, neboť lhůtu „bez zbytečného
odkladu“ výslovně stanoví § 2594 občanského zákoníku. Blíže viz též odpověď na žádost dodavatele č.
3.
Ad 6) Dodavatel nesprávně právně posoudil čl. 9 odst. 9.9. smlouvy o dílo, neboť tímto zadavatel
nepřenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na účastníky zadávacího řízení,
ale toliko v souladu s § 2594 občanského zákoníku požaduje po zhotoviteli díla prověřit podklady
(příkazy) k provedení díla. Blíže viz též odpověď na žádost dodavatele č. 3.
Ad 7) Zadavatel předně upozorňuje, že dodavatel neoznačil konkrétní krajský soud, který měl vydat
dodavatelem odkazovaný rozsudek. Zadavatel dohledal pod uvedeným číslem jednacím rozsudek
Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře – ze dne 29.11.2018, č. j. 15 Co
338/2018-129. Tento rozsudek sice zmiňuje „nevyváženost smlouvy“, kterou shledal Okresní soud
v Táboře v souvislosti se smluvními pokutami, nicméně rozsudek Krajského soudu v Českých
Budějovicích – pobočka v Táboře – změnil rozsudek Okresního soudu v Táboře a žalobkyni vyhověl.
Dodavatel tedy zřejmě odkazuje na rozsudek, který nejenže nijak nepodporuje tvrzení dodavatele, ale
tyto spíše přímo vyvrací.
V případě, že dodavatel měl na mysli odlišný rozsudek, zadavatel zdvořile žádá dodavatele o doplnění
jeho žádosti o zaslání takového rozsudku (případně o odkaz) a sdělení konkrétní právní věty, o níž se
dodavatel opírá.
K otázce smluvních pokut lze odkázat příkladmo na publikovaný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
30.9.2013, sp. zn. 23 Cdo 2400/2012, a na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.7.2019, sp. zn. 32
Cdo 1506/2019, v nichž je přehledně a srozumitelně shrnuto, že dokonce ani případná nevyváženost
smlouvy není důvodem pro moderování výše smluvní pokuty soudem dle § 301 obchodního zákoníku
(tj. dnes dle § 2051 občanského zákoníku), natož aby byl stanoven požadavek na „vyváženost“
konkrétních smluvních pokut.
Zadavatel pro úplnost odkazuje na aktuální rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
26.05.2021, č.j. ÚOHS-17568/2021/500/AIV: „V zadavatelově výlučné pravomoci bylo stanovit zadávací
podmínky způsobem, který co nejlépe odpovídá jeho potřebám, a pokud tak učinil, nespatřuje Úřad v
takovémto postupu narušení hospodářské soutěže o veřejnou zakázku či jiné porušení zákona, které
by zakládalo jeho pravomoc přezkoumávat, zda jsou stanovené zadávací podmínky, v tomto případě
smluvní podmínky, v souladu s ustanoveními OZ, či zda jsou stanoveny příliš jednostranně v
neprospěch dodavatelů. Dodavatelé jako specialisté v oboru si musí dle Úřadu sami určit, zda jsou pro
ně smluvní podmínky stanovené zadavatelem a míra rizika, které pro ně vstup do takového smluvního
vztahu představuje, akceptovatelné.“
Zadavatel s ohledem na výše uvedené sděluje, že neshledává důvod k úpravě čl. 14. odst. 14.1.5
smlouvy o dílo.
Ad 8) K nejasnosti odkazu dodavatele na rozsudek a k otázce „vyváženosti“ viz výše u bodu 7.
Zadavatel sděluje, že povinnosti zhotovitele a objednatele díla jsou skutečně – a již ze své podstaty –
značně odlišné, a proto jsou i ve smlouvě o dílo (též v občanském zákoníku) stanoveny odlišné důvody
pro odstoupení každé ze smluvních stran, které reflektují tuto přirozenou odlišnost práv a povinností
smluvních stran. Zadavatel tudíž neshledává důvod k úpravě čl.17 odst. 17.3.8 smlouvy o dílo.

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 9 (4.2.2022):
Uchazeč se táže Zadavatele, zda požadovanou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona, tedy
kvalifikační požadavky Zadavatele na doložení referenčních zakázek spočívajících ve výstavbě nebo
revitalizaci veřejného či neveřejného parku, dále na realizaci parkových cest nebo parkových
zpevněných ploch, veřejné zahrady nebo odpočinkové zóny aj., upraví na výstavbu nebo revitalizaci či
rekonstrukci náměstí, komunikací v intravilánu, chodníků atp.? Uchazeč je přesvědčen, že takto
nastavené kvalifikační požadavky jsou diskriminační a omezují hospodářskou soutěž, neboť
neumožňují účast co nejširšímu okruhu uchazečů, kteří disponují odbornou způsobilostí a potřebnými
zkušenostmi pro realizaci veřejné zakázky, avšak nesplňují diskriminační a neopodstatněně přísné
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referenční požadavky výhradně na park, přičemž se dle Zadávacích dokumentace jedná o bourací a
demoliční práce, výstavbu nových objektů, cest, vodní prvky, sadové a parkové úpravy a další plnění.
V Zadávací dokumentaci jsou uvedeny CPV kódy Stavebních prací, Krajinných úprav parků, Chodníků
a jiných zpevněných povrchů, Demoličních prací, Elektroinstalačních prací, Ostatních dokončovacích
stavebních činností, což jsou naopak práce typicky spojené s realizací místních komunikací, náměstí,
komunikací v intravilánu a další, jak již uchazeč uvedl výše.
K účelu technických kvalifikačních předpokladů se vyjadřuje mimo jiné rozsudek Krajského soudu č. j.
62 Af 21/2016-45 ze dne 8. 8. 2017, který zdůrazňuje: Požadavkem na prokázání splnění technických
kvalifikačních předpokladů zadavatel směřuje k získání alespoň částečné „záruky“, že je dodavatel
schopen poptávanou veřejnou zakázku realizovat, tj. že disponuje dostatečnými zkušenostmi a
dostatečnou kapacitou k realizaci veřejné zakázky; v případě požadavků na doložení tzv. referencí jde
o požadavek směřující – jednoduše řečeno – k doložení toho, že dodavatel obdobné plnění v minulosti
(v rozsahu přiměřeném aktuálně zadávané veřejné zakázce) již úspěšně realizoval. (…) Pro posouzení
způsobilosti a kapacit (po stránce obsahové i rozsahové) dodavatele k realizaci veřejné zakázky je
podstatné, zda dodavatel v minulosti poskytoval obdobná plnění v (alespoň řádově) obdobném
rozsahu.“
V případě, že jsou technické kvalifikační předpoklady nastaveny příliš přísně, existuje zde potencialita
vlivu na výběr nejvhodnější nabídky tím, že se nemohli do soutěže přihlásit všichni dodavatelé, kteří by
byli objektivně schopni realizace veřejné zakázky, čímž Zadavatel omezuje hospodářskou soutěž, což
je v rozporu s §6 a §36 ZZVZ.
Umožní tedy Zadavatel v souladu se Zákonem co nejširší soutěž o získání veřejné zakázky tím, že
upraví kvalifikační požadavky na výstavbu nebo revitalizaci či rekonstrukci náměstí, komunikací v
intravilánu, chodníků atp. tak, aby nejen umožňovaly účast co nejširšímu okruhu dodavatelů, jež
disponují potřebnými zkušenostmi, ale rovněž aby co nejvíce odpovídaly předmětu veřejné zakázky a
požadovaným pracím?
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 9 (8.2.2022):
Dodavatel svou žádost směřuje k návrhu na změnu technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
tj. požadavků na významné stavební práce – referenční zakázky dodavatele. Dodavatel přitom žádá
mimo jiné úpravu z požadavku na zkušenosti se zakázkami spočívajícími ve výstavbě nebo revitalizací
veřejného či neveřejného parku na požadavek na zkušenosti zahrnující výstavbu nebo revitalizaci či
rekonstrukci náměstí, jakož i úpravy z požadavků na zkušenosti při realizaci parkových cest nebo
parkových zpevněných ploch (tyto zadavatel požaduje v rámci referenčních zakázek na výstavbu či
revitalizaci parku), veřejné zahrady nebo odpočinkové zóny (tyto zadavatel nepožaduje, ale rozšiřuje
jimi okruh možných referenčních zakázek zahrnujících sadové úpravy) aj. na revitalizaci či rekonstrukci
náměstí, komunikací v intravilánu, chodníků atp. Dodavatel přitom odkazuje na CPV kódy a na rozsudek
Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 21/2016-45 ze dne 8. 8. 2017.
Zadavatel sděluje, že předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace a úprav parku Střed dle
projektové dokumentace pro stavbu Znovuzrození parku Střed Most, které zahrnují bourací a demoliční
práce, výstavbu nových objektů, cest, vodní prvky, sadové a parkové úpravy a další plnění. Detailní
popis všech plnění je obsažen v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr. Zadavatel v souladu s těmito plněními stanovil i dodavatelem citované CPV
kódy, které plně odpovídají předmětu plnění.
Skutečnost, že součástí plnění jsou například demoliční práce (viz zejm. SO00) či elektroinstalační
práce (viz zejm. SO04), které se pravidelně vyskytují i u zcela jiných druhů zakázek na stavební práce,
ničeho nemění na tom, že předmět této veřejné zakázky spočívá v ucelené úpravě existujícího
městského veřejného parku včetně zeleně, čemuž přesně odpovídají též požadavky na kvalifikaci
dodavatele; naopak zadavatel nestanovil požadavky na kvalifikaci v rozsahu demoličních prací či
elektroinstalačních prací. Zadavatel je přesvědčen, že úprava stávajícího parku se svou povahou
podstatně liší například právě od rekonstrukce náměstí (nezahrnuje-li park) či výstavby komunikace
v intravilánu (např. výstavby parkoviště na sídlišti). Charakteristické plnění spočívající právě
v revitalizaci stávajícího městského parku zadavatel zohlednil při vymezení požadavků na referenční
zakázky dodavatele.
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Výše uvedené vymezení technické kvalifikace je zcela v souladu s dodavatelem odkazovaným
rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 21/2016-45 ze dne 8. 8. 2017, neboť zadavatel připustil
též svou povahou obdobná plnění (výstavbu a revitalizaci veřejného či soukromého parku), nikoliv pouze
revitalizaci veřejného parku. Zadavatel pro úplnost sděluje, že dodavatelem odkazovaný rozsudek není
pro toto zadávací řízení příliš přiléhavý, jelikož se jednalo o značně odlišnou situaci (požadavek na
sdělení údaje o výši marže na léky, který nesouvisel s předmětem veřejné zakázky).

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 10 (4.2.2022):
Dotaz č. 1:
V tabulce skladeb konstrukcí pro objekt SO 01 je u skladby S.12a, b uvedeno, že atika střechy bude
lemovaná kačírkem šířky min. 200 mm, kačírek a zemina bude oddělená systémovou ukončovací
kačírkovou lištou a geotextilií.
Žádáme zadavatele o informaci, kde je tato položka uvedena ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr jsme
dohledali pouze pol. č. 65 – kačírková lišta nerezová, kde je podle nás ale nedostačující výměra.
Dotaz č. 2:
V technické zprávě pro objekt SO 01 je na str. 16 u skladby 2. Skladba obvodové stěny uvedena vnitřní
omítka jednovrstvá jádrová vápenocementová pod kotvícím roštem a dřevěným obkladem. V tabulce
skladeb konstrukcí je kotvící rošt umístěn přímo na cihelné bloky. Žádáme zadavatele o sjednocení
informací.
Dotaz č. 3:
Žádáme zadavatele o informaci, jak se bude postupovat, pokud stavba nebude zahájena do konce
března. Jelikož je nutné před započetím stavebních prací provést kácení stávajících dřevin, a toto
kácení je nutné provést ve vegetačním klidu, tedy od 31.03.
Dotaz č. 4:
Žádáme zadavatele o informaci, jaký výrobek je zakreslen ve výstřižku v půdorysu v místnosti 1.02
objektu SO 01 (viz níže) a kde je vykázán ve Výkazu výměr.

Dotaz č. 5:
Součástí projektové dokumentace má být dle Seznamu DPS D.1.3 Požární bezpečnostní řešení u SO
06, které však není v předané dokumentaci k nalezení. Dále nesouhlasí Seznam DPS s obsahem
projektové dokumentace: v části SO05 D.1.4.2 (výkresy D.1.4.2.3 a 4 nejsou uvedeny v seznamu), v
části SO07 D.1.2. (část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení není uvedena v seznamu). Žádáme
zadavatele o vyjasnění a případné doplnění.
Dotaz č. 6
Umělecké prvky
1) Dle technické zprávy SO 011 mý být plastika Biologické těleso (U2) před zahájením stavby odborně,
se zvýšenou opatrností a za přítomnosti zástupců OPP, demontována a přemístěna do vhodného
depozitáře – místo a ochrana bude dohodnuta se zástupci OPP. V závěrečné fázi rekonstrukce
dodavatel plastiku odborně vyčistí a umístí do nově vybrané pozice. Zpevněná plocha okolo
Biologického tělesa i přístupová cesta k němu bude vytvořena z kamenných žulových desek.
Žádáme zadavatele o vyjasnění, zda mají být tyto práce předmětem cenové nabídky. Pokud ano,
nedohledali jsme ve výkazu výměr příslušné položky pro ocenění a žádáme o jejich doplnění. Také
žádáme o určení, kdo vlastní autorská práva k tomuto dílu a jaké jsou podmínky nakládání s tímto dílem.
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2) Sochy Památníku padlých, Léda s labutí a Socha Pohyb mají být dle technické zprávy opětovně
instalovány zástupci OPP před dokončení stavby a je nutná koordinace instalace díla. Žádáme o
zadavatele o potvrzení, že práce spojné s instalací soch nejsou součástí cenové nabídky uchazeče.
Dále prosíme o určení rozsahu potřebné koordinace a doplnění položek pro ocenění těchto prací do
výkazu výměr.
3) Zkamenělé dřeviny (Geologická výstava (U5)) mají být opatřeny štítky s informacemi o původu. Ve
výkazu výměr jsme nedohledali příslušné položky pro ocenění a žádáme zadavatele o jejich doplnění.
ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST Č. 10 (8.2.2022):
Ad 1) Položka nyní č. 67 upravena ve VV dle PD.
Ad 2) Skladba upravena v technické zprávě. Skladba S.03 je správně.
Ad 3) Kácení stávajících dřevin je součástí stavebního povolení, a tudíž je možné ho provést i po termínu
31.3.
Ad 4) Jedná se o přebalovací pult. Byl doplněn do VV včetně dalších chybějících položek zařizovacích
předmětů. SO.01 pol. Díl: 725 položky 119-127 a SO.03 pol. Díl: 725 položky č. 108-117.
Ad 5) Přílohy PBŘ pro SO06 byly doplněny.
Byl doplněn aktualizovaný seznam příloh s opravou výše uvedených příloh.
Ad 6) bod 1) Přesun tělesa do deponie, uskladnění, očištění a opětovné usazení na nové místo je
součástí výkazu výměr viz níže. Předpoklad je, že deponie bude zřízena v rámci zařízení staveniště –
pokud budou vytvořeny podmínky akceptovatelné zástupci OPP.
•
•

SO11 řádek č. 3 Demontáž a deponie geologického tělesa z prachatického dioritu
SO11 řádek č. 4 Očištění a osazení geologického tělesa z prachatického dioritu.

Zpevněná plocha pod Biologické těleso je součástí SO06 skladba č. S8; přístupová šlapáková pěšina
skladba č. S7.
V rámci výkazu výměr bylo upraveno MNOŽSTVÍ v rámci této položky:
•

SO06 řádek 35 Kladení šlapáků do lože v rovině využití otryskané žuly: z hodnoty 13,8 m2 na
45,2 m2

Ostatní položky pro zřízení skladby S7 a S8 jsou součástí výkazu výměr:
•
•
•
•
•
•
•

SO06 řádek č. 14 Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění výztuž 90 kg/m3
SO06 řádek č. 18 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5
SO06 řádek č. 24 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
SO06 řádek č. 25 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm
SO06 řádek č. 26 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/32 mm
SO06 řádek č. 40 Úprava aktivní zóny provedena kompletní výměnou mocnosti 30 cm za
zeminy vhodné do aktivní zóny
SO006 řádek 50 Geotextilie netkaná 300 g/m2

Očištění žulových parapetů je součástí SO07 řádek č. 61 Očištění, případné obroušení nebo otryskání
ploch pískem - vybourané žulové desky.
Autorská práva vlastní pozůstalí pana Josefa Klimeše, souhlas s přesunem zajišťuje zadavatel.
Ad 6) bod 2) Ano, práce spojené s vlastní instalací soch na připravené sokly (podstavce či zpevněné
plochy) není součástí předmětu veřejné zakázky. Instalaci soch provede na vlastní náklady OPP.
Koordinace bude, dle předpokladu, obsahovat ujednání o termínu instalace a zajištění přístupu k
připraveným soklům/podstavcům. Způsob kotvení soch na podstavce byl konzultován se zástupci OPP
v rámci zpracování prováděcí dokumentace a je součástí dokumentace.
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Ad 6) bod 3) Pro SO11 byla doplněna příloha č. D.1.1.4 U5 info cedulka. V rámci VV byla pro SO11
doplněna položka č. 8 Ocelová informační tabulka na plastové podložce cca 100x160 mm, D+M v počtu
15 ks.

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (8.2.2022):
V souladu s výše uvedenými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel:
-

vydává aktualizovaný výkaz výměr: VV_Park_Stred_vysv3_220208.xlsx
vydává aktualizovanou smlouvou o dílo: ZD_p2_smlouva_o_dilo_vysv3_220208
uveřejňuje relevantní upravené/doplněné části projektové dokumentace:
PD_vysv3_220208.zip
mění lhůtu pro podání nabídek v čl. 15 ZD takto:
Lhůta pro podání nabídek: 23.2.2022 v 10:00 hod.
***

12/12

