Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“ – dodatečné
informace
Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou
otevřeného řízení pod názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, která byla
zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 369291, zadavatel na
tyto dotazy odpovídá:
Dotaz č. 19., doručeno dne 5.2.2014, 15:17 hodin.
Věc: Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce „Odkanalizování obce Vinařice“, ev.č. VVZ:
369291, Dobrý den, jako uchazeč výše uvedené veřejné zakázky bychom Vás chtěli požádat o
zodpovězení následujícího dotazu:
Dotaz č.1:
Dle profesních kvalifikačních předpokladů bodu 4.1.2 zadávací dokumentace je požadováno mimo
jiného předložení osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství a pro obor Pozemní stavby. Tuto odbornou způsobilost musí osvědčit vždy alespoň 2
osoby dodavatele.
Chtěli bychom si pouze upřesnit, zda je myšleno, že uchazeč předloží 1 osobu s autorizací v oboru
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a 1 osobu s autorizací Pozemní stavby, nebo ke
každé výše uvedené autorizaci musí uchazeč předložit 2 osoby, celkem tedy 4?
A dále k výše uvedenému bodu bychom chtěli požádat zadavatele o odpověď, zda splní uchazeč
kvalifikaci, pokud předloží autorizaci autorizovaného inženýra v oboru Vodohospodářské stavby
místo Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství?
Dotaz č. 2:
Dle technických kvalifikačních předpokladů bodu 4.1.3 zadávací dokumentace je mimo jiného
požadováno předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby hlavního stavbyvedoucího
s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Chtěli bychom tímto
zadavatele požádat o odpověď, zda splní uchazeč kvalifikaci, pokud předloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osoby hlavního stavbyvedoucího jako autorizovaného inženýra v oboru
Vodohospodářské stavby?
Děkujeme Vám předem za odpovědi.

Odpověď na dotaz č. 19. odesláno dne 11.2.2014, 11:33 hodin.
Ad 1.:
V souladu s bodem 4.1.2. zadávací dokumentace zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil
osvědčení o autorizaci v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pro dvě
osoby a osvědčení o autorizaci pro obor Pozemní stavby rovněž pro dvě osoby. Jedna osoba
může splňovat oba požadavky.
Dle autorizačního řádu ČKAIT:
„Dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby nebo v jeho specializacích je
shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jeho
specializacích. Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti.“
V souladu s autorizačním řádem ČKAIT osvědčení o autorizaci v oboru Vodohospodářské
stavby je splněním kvalifikačního požadavku.
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Ad 2.:
Dle autorizačního řádu ČKAIT:
„Dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby nebo v jeho specializacích je
shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jeho
specializacích. Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti.“
V souladu s autorizačním řádem ČKAIT osvědčení o autorizaci v oboru Vodohospodářské
stavby je splněním kvalifikačního požadavku pro osobu hlavního stavbyvedoucího.
Dotaz č. 20.: doručeno poštou dne 6.2.2014 na adresu společnosti Project ISA s.r.o.
Odkanalizování obce Vinaříce - žádost o dodatečné informace, Dobrý den, v souladu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky „Odkanalizování obce Vinaříce" ev.č. zakázky 369291, žádáme o
dodatečné informace :
DOTAZ č.l
V zadávací dokumentaci stavby v Obchodních podmínkách je včl. XV Sankce a odpovědnost
za škodu bod.l uvedeno:
„V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů nebo bude
zřejmé, že bude v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů harmonogramu postupu
prací, pozastaví objednatel po tomto zjištění 15% z příslušné dílčí faktury, splatné po tomto
zjištěni. Tyto pozastavené částky budou objednatelem uvolněny pouze v případě, kdy
zhotovitel prokazatelně znovu začne dodržovat časový harmonogram postupu prací nebo v
případě, že prokazatelně dodrží celkový termín dokončení díla.
Jak bude postupováno v případě, že bude zhotovitel ve zpoždění a je mu pozastaveno 15%
z příslušné dílčí faktury a zároveň nedodrží celkový termín díla?
Domníváme se správně, že dle bodu 2a) tohoto článku, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zároveň bude
uvolněna pozastávka?

Odpověď na dotaz č. 20., odesláno dne 11.2.2014, 12:04 hodin.
Podle článku XV.1. návrhu smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)
1. V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů nebo bude
zřejmé, že bude v prodlení s plněním kteréhokoliv z dílčích termínů harmonogramu
postupu prací, pozastaví objednatel po tomto zjištění 15% z příslušné dílčí faktury, splatné
po tomto zjištění. Tyto pozastavené částky budou objednatelem uvolněny pouze v případě,
kdy zhotovitel prokazatelně znovu začne dodržovat časový harmonogram postupu prací
nebo v případě, že prokazatelně dodrží celkový termín dokončení díla.
Uvedené ustanovení upravuje prodlení s plnění dílčích termínů, které jsou popsány v článku
III. odst. 3) SOD.
Sankce za provedení díla po stanoveném termínu dokončení díla je stanovena v článku XV.2.
písm. a.), který zní:
2. Dohodou smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
v případech a ve výši, jak je dále uvedeno, a to do 15 dnů po doručení výzvy k zaplacení
smluvní pokuty:
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a) předá-li zhotovitel dílo po stanoveném termínu dokončení díla, zaplatí jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení; nebo
K vašemu dotazu uvádíme, že v případě uplatnění smluvní pokuty dle článku XV.2. písm. a.)
bude platba pozastavená dle článku XV.1. SOD uvolněna.
Dotaz č. 21. doručeno dne 7.2.2014, 13:09
Věc: Žádost o dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:
„ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“, Evidenční číslo zakázky: 369291. Vážení, na základě ust. § 49
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), Vás žádáme
o poskytnutí Dodatečných informací k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku
„ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE“.
Dotaz Ve výkazu výměr a zadávací dokumentaci pro zajištění jam ČS 2,3 a ČOV postrádáme rozpěrné
rámy. Žádáme o prověření. S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 21. , odesláno dne 7.2.2014, 15:58 hodin.
Zadavatel uvádí, že v důsledku uvedeného dotazu došlo k následujícím změnám:
- projektové dokumentace:
SO.01 D.1.1.a
Technická zpráva - areál ČOV
(upravena kapitola 4.1 Zemní práce)
SO.01 D.1.1.b.3.c Výkopy nádrží – etapa I
(zpřesněno kótování)
SO.01 D.1.1.b.3.d Výkopy nádrží – etapa II
(zpřesněno kótování)
SO.03 D.1.1.b.3.c

Výkopy čerpací stanice ČS3
(zpřesnění rozpěr)

- výkazu výměr:
F.c Dílčí výkaz výměr
- SO.03-CS2 – aktualizován výkaz p.č. 25 - 33 – ocelové a dřevěné rozpěry štětovnic
- SO.03-CS3 – aktualizován výkaz p.č. 26 - 29 – dřevěné rozpěry
Zadavatel dále uvádí, že došlo k těmto dalším změnám:
-

projektové dokumentace:

SO.04 D.1.1.b

Podélné profily stok
(změna materiálu z PVC na Polypropylen „PP SN10“)

uvedená změna je v důsledku odpovědi na dotaz č. 16.
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-

výkazu výměr:

F.b Popis výkazu výměr a požadavky na zhotovitele
str. 8 - změněna tabulka Tab. 3 v kapitole B.b.16.1 „Vedlejší rozpočtové náklady“,
do které byl doplněn řádek 8 – úklid, odvoz a likvidace odpadu
str. 10 - Doplněna kapitola B.b.16.1.8
F.c Dílčí výkaz výměr
- Ostatní náklady – doplněna nová položka p.č. 8 – Úklid, odvoz a likvidace odpadu
- SO.01-C – doplněna nová položka p.č. 13 – ošetřování betonu tvrdnoucího betonu
kropením, vlhčením, přikrýváním
PŘEHLED ZMĚN
Zadavatel pro větší přehlednost uvádí přehled změn dokumentace, ke které došlo v důsledku
výše uvedených dodatečných informací (dotaz č. 21). V přehledu je uvedena konkrétní část,
která byla změněna.
Aktuální znění zadávací dokumentace, tj. včetně projektové dokumentace, lze stáhnout na
adrese profilu zadavatele: http://ouvinarice.cz/verejne-zakazky.html v části nazvané
Dokumenty veřejné zakázky.
Původní znění změněných dokumentů lze stáhnout na uvedené adrese profilu zadavatele
v části nazvané Archiv technická dokumentace, kde jsou umístěny původní dokumenty z části
Technická dokumentace, tj. původní projektová dokumentace a původní výkaz výměr.
Změna projektové dokumentace:
SO.01 D.1.1.a
Technická zpráva - areál ČOV
(upravena kapitola 4.1 Zemní práce)
SO.01 D.1.1.b.3.c Výkopy nádrží – etapa I
(zpřesněno kótování)
SO.01 D.1.1.b.3.d Výkopy nádrží – etapa II
(zpřesněno kótování)
SO.03 D.1.1.b.3.c

Výkopy čerpací stanice ČS3
(zpřesnění rozpěr)

SO.04 D.1.1.b

Podélné profily stok
(změna materiálu z PVC na Polypropylen „PP SN10“)

Změna části F. Výkaz výměr:
F.b Popis výkazu výměr a požadavky na zhotovitele
str. 8 - změněna tabulka Tab. 3 v kapitole B.b.16.1 „Vedlejší rozpočtové náklady“,
do které byl doplněn řádek 8 – úklid, odvoz a likvidace odpadu
str. 10 - Doplněna kapitola B.b.16.1.8
F.c Dílčí výkaz výměr
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-

Ostatní náklady – doplněna nová položka p.č. 8 – Úklid, odvoz a likvidace odpadu
SO.01-C – doplněna nová položka p.č. 13 – ošetřování betonu tvrdnoucího betonu kropením,
vlhčením, přikrýváním
SO.03-CS2 – aktualizován výkaz p.č. 25 - 33 – ocelové a dřevěné rozpěry štětovnic
SO.03-CS3 – aktualizován výkaz p.č. 26 - 29 – dřevěné rozpěry

Ve Vinařicích dne 11. 2. 2014
………………………………
Jiří Protiva - starosta

5

