V Ostravě dne 25. 7. 2019
Věc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10
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 18. 7. a dne 19. 7. 2019 2019 byly prostřednictvím elektronického nástroje
doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky,
ke kterým 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 zadávací dokumentace je dokument „Svazek 2 - Př.1 - Smlouva o dílo“.
Čl. XV. Sankční ujednání, odst. 7: „V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i
započatý den prodlení.
Pro odstranění jakékoli pochybnosti, že se nejedná o duplicitní sankci pro odstranění vady, s nimiž bylo dílo
převzato a vztahuje se na takovýto případ ujednání pouze odst. XV., 2., navrhujeme doplnit větu v odst.
XV., 7. takto: „...k odstranění vady v rámci záruky je zhotovitel povinen ....“

Vysvětlení ZD:
Zadavatel v přiložené SoD upravuje textaci věty v odst. XV., odst. 7 takto:
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady v rámci záruky je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý
i započatý den prodlení.
Žádost o vysvětlení ZD:
Součástí zadávací dokumentace je dokument „Svazek 2 - Př.1 - Smlouva o dílo“.
Čl. III, odst. 8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, převzít a zaplatit za
ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
a
Čl. XII., odst. 1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 10 dnů od doručení
výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady a
nedodělky.
Slovní spojení „jakékoli vady a nedodělky“ definuje opravdu vše, byť i jedinou drobnou vadu, která by v
žádném případě nebránila řádnému užívání a provozování díla, avšak byla by pak příčinou nepřevzetí díla.
Přitom m.j. čl. VII., odst. 2, písmeno l) uvádí „v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, ..“,
Navrhujeme znění uvedených odstavců dát do souladu a:

čl. III, odst. 8 upravit takto: „Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků
bránících řádnému užívání a provozování díla převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek
cenu dle čl. V. této smlouvy.“
Čl. XII, odst. 1 upravit takto: „Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 10
dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodělky bránící řádnému užívání a provozování díla.“

Vysvětlení ZD:
Zadavatel trvá na textaci čl. III, odst.8 a čl. XII, odst. 1 uvedené v Smlouvě o dílo beze
změn. Zadavatel v rámci přebírání dokončeného díla do svého užívání trvá na tom, aby dílo
bylo opravdu bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání a provozování díla, musí být dokončené dílo připraveno především pro proces jeho
kolaudace.
Žádost o vysvětlení ZD:
Dotaz ke specifikacím dveří.
V předaných tabulkách vnitřních dveří je u položek T 1.03, T 1.04, T 1.05, T 1.11, T 3.03, T 3.4, T 3.05 a T
3.07 uveden požadavek „VHODNÉ DO MOKRÝCH PROSTOR“. Podle účelu místnosti zde mokré prostory (v
nichž by docházelo k přímému oplachování dveří) nejsou a jedná se "jen" o vlhké prostory.
Navíc u položky T 1.03 je požadavek kombinace povrch CPL + vhodné do mokrých prostor.
Do vlhkých prostor je vhodná (a plně postačující) úprava HPL a nikoli CPL (nevhodná i do vlhkých prostor).
Požadavek „VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR“ splňuje úprava HPL 0,2 mm.
Máme tedy výše uvedené položky ocenit v této úpravě?

Vysvětlení ZD:
Ano, nejedná se o mokré, ale vlhké prostory.. proto byla zvolena jako dostačující varianta
povrchové úpravy HPL.
V položce T 1.03 došlo k přepisu… musí být povrch HPL.
Zadavatel požaduje ocenit projektovanou tl. 0,8mm.
Zadavatel současně v souladu s § 98 odst. 4 zákona a v souladu s § 99 odst. 2 zákona
stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 5. 8. 2019.
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