V Ostravě dne 15. 7. 2019
Věc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8
Zadavatel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
DIČ: CZ47813750
Veřejná zakázka:
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008925
Dne 10. 7. a dne 12. 7. 2019 2019 byla prostřednictvím elektronického nástroje
doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky,
ke které podle § 98 zákona
poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD
odesílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení, kteří byli vyzváni k podání nabídky a
uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.
Žádost o vysvětlení ZD:
Součástí zadávacích podkladů je mimo jiné výkaz výměr – soubor „EM2017-149-B1,4,5 Domov
sester
SN
v
Opavě
[zadání].xlsx“.
Na listech „SO 01.1 - BDS - Slezská n...“, „SO 01.3 - BDS - CEPP, Pro...“ a „SO 01.4 - BDS společné ...“ jsou v oddílu 766 – Konstrukce truhlářské u položek dodávky dveří (např. pol. č.
76) odkazy na tabulky truhlářských výrobků. Pro uvedenou položku je to odkaz na výrobek T
1.03, což ale nejsou dveře ale kuchyňská linka (viz adresář 29 Tabulky truhlářských výrobků;
soubor „29_TABULKY_TRUHLAR(SO01)_01.pdf“). V těchto tabulkách dveře nejsou vůbec.
K protipožárním dveřím tabulky jsou a to v adresáři "28 Tabulky požárních výplní".
Žádáme o doplnění příslušných tabulek truhlářských výrobků s dveřmi.
Vysvětlení ZD:
Zadavatel v příloze doplňuje tabulky truhlářských výrobků s dveřmi.
Žádost o vysvětlení ZD:
V
článku
III.
Předmět
smlouvy,
odstavec
5.
je
uvedeno:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v
České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy
ČSN.“
Poskytnutá projektová dokumentace z 06/2017, která vychází z dokumentace z 12/2015 a
12/2016 navíc vypracované jiným projektantem, může vycházet z norem a předpisů, které již
nejsou aktuální či správné. Uchazeč není v čase průběhu lhůty pro podání nabídky schopen i
při vynaložení veškeré odborné péče všechny tyto chyby odhalit, a tudíž mohou být objeveny
až při realizaci. Účastník se proto dotazuje, zda chápe správně, že v případě, že vznikne
neaktuálnost či nesprávnost z použité normy, z níž vyplyne změna v provedení dotčené části
díla, bude zadavatel postupovat podle čl. X. Provádění díla, odst. č. 1., písm. c) druhého
odstavce tohoto čísla a dále podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění a článku V. Cena za dílo, odstavec 4. bod a) až e) smlouvy o dílo?
Vysvětlení ZD:
Zadavatel neaktuálnost a nesprávnost použitých norem nepředpokládá. Poskytnutá
projektová dokumentace byla provedena v souladu s platnými normami a od 06/2017 se
v zásadní míře nic nezměnilo. Vznikne-li však rozpor mezi aktuální normou v době provádění

díla a normou či postupem použitým v poskytnuté dokumentaci, jež budou mít vliv na
změnu, zadavatel bude samozřejmě postupovat zákonnými způsoby dle § 222 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předmětné smlouvy o dílo.

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání
nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 24. 7. 2019.

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel
Příloha
Tabulka truhlářských výrobků s dveřmi

