VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Řízení
Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ ve VVZ
Zástupce zadavatele § 43 ZZVZ:
Sídlo:
IČO:

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
00235440
Mgr. Michael Kašpar, starosta
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ – PODLIMITNÍ
Sportovní hala v Borkách
Z2019-025364 zveřejněna dne 24.7.2019
Mgr. Jana Řehořková, advokát
Eliášova 914/17
47001 Česká Lípa
01173707

Zadavatel dne 1.8.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz č. 1
1.) Chápeme čl. 5. odst. 5.5.1. SoD správně tak, že v případě, že dojde z důvodů na straně objednatele
k prodlení s úhradou splatné faktury, má zhotovitel právo přerušit provádění díla a o prodloužení
termínů o dobu tohoto přerušení? A zároveň na náhradu nákladů s tímto spojených?
Odpověď:
Ne. Čl. 5 odst. 5.5.1 Smlouvy o dílo neumožňuje zhotoviteli jednostranně přerušit provádění díla a
prodloužit termín plnění o dobu tohoto přerušení při prodlení objednatele s úhradou splatné faktury.
Dotaz č. 2
2.) žádáme zadavatele o úpravu čl. XII. odst. 12.7.1. SoD. A to takto: "...Pokud zhotovitel neuzná
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady smluvními stranami společně ustanoven znalec.
V případech, kdy předmět sporu bude spadat do působnosti Kloknerova ústavu Českého vysokého
učení technického ustanoví smluvní strany jako znalce tento ústav...."
Odpověď:
Zadavatel nebude měnit čl. XII. odst. 12.7.1 Přílohy č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo.

Dotaz č. 3
3.) Žádáme o vyjasnění čl. 10. odst. 10.1 SoD. Co znamená "v rozsahu obecné zvyklosti".
Odpověď:
V kontextu čl. 10, odst. 10.1 Přílohy č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo, znamená slovní spojení „v rozsahu
obecné zvyklosti“, že místo provádění prací (staveniště) bude zhotoviteli předáno v rozsahu obvyklém
s ohledem na místo plnění a předmět plnění (stavbu).
Dotaz č. 4
4.) Domníváme se správně, že čl. 17. odst. 17.13 SoD se nevztahuje na zveřejnění přílohy č. 1 smlouvy
o dílo? Resp. v ní uvedené údaje, které lze označit za obchodní tajemství, budou začerněny?
Odpověď:
Údaje ve Smlouvě o dílo, včetně jejich příloh, které zhotovitel označí za obchodní tajemství a které lze
objektivně považovat za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
budou začerněny (nezveřejněny).
Ocenění jednotlivých položek výkazu výměr lze dle rozhodovací praxe ÚOHS považovat za obchodní
tajemství vybraného dodavatele a objednatel je tedy v případě požadavku vybraného dodavatele
zveřejňovat nebude.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.

V České Lípě, dne 5.8.2019
Digitálně podepsal

Jana
Mgr. Jana Mgr.
Řehořková
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Město Kolín
zástupce Mgr. Jana Řehořková

