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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 
 
V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „ÚČOV – rekonstrukce VN rozvodny“: 

 

 

Dotaz č. 1: 

Vzhledem ke skutečnosti, že v návrhu SoD (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) jsou některé 

položky, které bude nutno z naší strany připomínkovat a vzhledem k velmi krátkému termínu pro 

podání nabídky, Vás prosím o odpověď, zda-li bude (po výběru vhodného dodavatele), možno 

provést dodatečnou úpravu / připomínkováni této SoD? 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel v čl. V Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky jednoznačně specifikoval a jejich 

změnu nepřipouští. 

 

Dotaz č. 2: 

Ve vypsáni výběrového řízení není nikde uvedeno / požadováno zajištění ostrahy objektu po dobu 

rekonstrukce. 

  

Avšak v příloze č. 1 – Návrh smlouvy, který musíme podepsat, je v bode 5. (článek IX, str. 6/13) je 

výslovně uvedeno:   

1.    Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně. 

 

Prosím o jednoznačnou odpověď Ano/Ne. V případě, ze ano, bude postačovat hlídací služba 

(agentura) pouze v nočních hodinách? 

 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Celý areál je oplocený a je hlídaný ostrahou ÚČOV. Zhotoviteli bude předána část objektu 

rozvodny vč. klíčů, ty bude mít zhotovitel a zde si bude moci uskladnit menší části dodávky. 

Objemnější kusy si muže uskladnit před budovou rozvodny v uzamčených skladech či kontejnerech 

zhotovitele. ÚČOV nenese odpovědnost za případné ztráty popřípadě poškození vybavení 

staveniště včetně stavebních strojů a zařízení potřebných k realizaci této zakázky. Zhotovitel dle 
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vlastního uvážení zabezpečí svůj majetek a náklady s tímto spojené zahrne do Soupisu prací, 

dodávek a služeb stavby, Objekt: PS 1 Úpravy elektrických zařízení – vedlejší a ostatní náklady 

v tabulce Vedlejší náklady bod č. 1. 

 

 
 

Dotaz č. 3: 

V příloze č. 1 – Návrh smlouvy je v bodě 21 (str. 12/13) uvedeno: 

21. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

      Příloha č.2 – časový harmonogram realizace díla (doplní uchazeč) 

 

Bohužel, nikde v Zadávací dokumentaci není přiložen formulář harmonogramu. Je možné ho 

vytvořit? 

 

Odkaz na přílohu č. 2 je rovněž nesprávný: Příloha č. 2 obsahuje Krycí list nabídky. 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Formulář harmonogramu není součástí Zadávací dokumentace. Časový harmonogram realizace díla 

uchazeč vytvoří dle vlastního uvážení a bude tvořit nedílnou součást Návrhu smlouvy o dílo již při 

podání nabídky uchazeče o veřejnou zakázku. 

 

Odkaz na přílohu č. 2 je v pořádku. 

Krycí list rozpočtu je přílohou č. 2 – Zadávací dokumentace. Přílohou č. 2 – Návrhu smlouvy o dílo 

se rozumí časový harmonogram realizace díla, který uchazeč vypracuje a připojí k Návrhu smlouvy 

o dílo.  
 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 
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