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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

 

 
 

Veřejná zakázka „Tramvajové mosty ul. Plzeňská“, č. VZ 630056 

- Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám   

V návaznosti na dotazy dodavatele předkládáme v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky.  

Dotaz č. 1: 

 

 

Odpověď: 

Dle ust. čl. IV. odst. 4. požadavků na obsah smlouvy o dílo „[s]jednaná cena bez DPH v odst. 1 tohoto 

článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla 

v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných 
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Č. j.: SMO/142934/16/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/399214/15/VZKÚ/14 

  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
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vezhotoviteli předaných projektových dokumentacích, předpokládané inflační vlivy, apod.“ Je tedy čistě 

na dodavateli, jak promítne do nabídkové ceny případné inflační vlivy, které se mohou vyskytnout 

v průběhu realizace díla. Statutární město Ostrava jakožto zadavatel nadto ani nemůže stanovit jakýkoliv 

předpoklad kurzovního vývoje či pravděpodobné procento inflace po dobu výstavby. 

Čl. IV. požadavků na obsah smlouvy zůstává beze změn. 

Dotaz č. 2: 

 

 

 

Odpověď: 

V čl. I. odst. 1 požadavků na obsah smlouvy o dílo se uvádí, že „[t]ato smlouva o dílo je uzavřena podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).“ Právní poměry výslovně smlouvou 

neupravené se tedy řídí uvedeným zákonem. 

Dotaz č. 3: 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel neuvažuje o doplnění limitu případných smluvních pokut v uchazečem navržené ani v jiné výši. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o významnou veřejnou zakázku, u níž je nejvyšším zájmem 

zadavatele zajistit bezvadné plnění ze strany dodavatele objednateli, je úmyslem zadavatele využít zejména 

preventivní funkci smluvních pokut. 

Čl. XVI. požadavků na obsah smlouvy zůstává beze změn. 
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Dotaz č. 4: 

 

 

 

Odpověď: 

Dotčeným ustanovením požadavků na obsah smlouvy o dílo se zadavatel snaží zabránit situaci, kdy 

zhotovitel opakovaně opravuje vadné části díla s nežádoucím výsledkem, či právě situaci, kdy zhotovitel 

s vědomím brzkého uplynutí záruční doby neopraví vadnou část díla s dostatečnou péčí. Zadavatel naopak 

vnímá toto ustanovení jako naprosto adekvátní, a to i s ohledem na skutečnost, že se jedná o významnou 

veřejnou zakázku. Zadavatel neuvažuje o jakékoliv modifikaci dotčeného ustanovení požadavků na obsah 

smlouvy. 

Čl. XIV. bod 7 požadavků na obsah smlouvy zůstává beze změn. 

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky 
závazné! 

S pozdravem 

 

 

Ing. Eva Seborská 

zastupující vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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