VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka na stavební práce
„II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov
Ing. Jan Lichtneger, ředitel
70947023
V Praze dne 12. 7. 2019

Vážení,
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.
V
č.

1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Z obsahu čl. 4.5 návrhu smlouvy o dílo vyplývá, že při případném
zpoždění realizace díla v důsledku nevhodných klimatických
podmínek bude mít zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby
plnění. V čl. 4.1 návrhu smlouvy o dílo je však stanovena maximální
doba realizace díla v délce 6 měsíců od předání a převzetí staveniště
včetně lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby.
Vzhledem k tomu, že k přerušení realizace díla v zimním období dojde
zejména z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění
díla, není z obsahu zadávací dokumentace zcela zřejmé, zda bude mít
zhotovitel nárok na prodloužení doby plnění. Podle názoru dodavatele
by měl mít zhotovitel nárok na prodloužení doby plnění také o dobu
zimního přerušení stavby, protože právě v tomto období zřejmě
nastanou nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla.

Termín plnění byl stanoven na základě zkušeností zadavatele a podkladů
od projektanta, kteří ho stanovili na základě známých zkušenosti ze staveb
obdobného charakteru a při „standardním“ nasazením techniky a lidí.
Termín plnění vyplývající ze závazného návrhu smlouvy a její přílohy
zahrnující odpovídající časový harmonogram průběhu prací mohou být
změněny z důvodu zimního přerušení stavby v případě, že nastanou
nevhodné klimatické podmínky, které prokazatelně brání provádění
příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání.

Zadavatel uvádí, že není nesoulad mezi čl. 4.1 a čl. 4.5 závazného návrhu
Smlouvy o dílo mezi objednatelem (Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace) a zhotovitelem (dále také
„smlouva“) u doby realizace díla, protože doba zahrnuje všechny případné
technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných
1) Odstraní zadavatel nesoulad mezi čl. 4.1 a čl. 4.5 návrhu smlouvy o povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou
dílo a upraví čl. 4.1 návrhu smlouvy o dílo tak, aby doba zimního stavební práce prováděny, tj. i případná technologická přestávka způsobená
přerušení realizace stavby z důvodu nevhodných klimatických nepřízní počasí v zimním období z důvodu nemožnosti dodržet
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podmínek nebyla součástí doby plnění?

technologické postupy a standardy prací dle projektu. Dle zkušeností
zadavatele lze v zimním období možnost provádět stavební práce při
2) Předpokládá dodavatel správně, že ačkoliv zadavatel v čl. 4.1 návrhu dodržení technologických postupů a standardů prací. Již řadu let se staví i
smlouvy o dílo označuje délku realizace stavby 6 měsíců jako v zimních měsících i u jiných investorů, což, ale tazatel určitě ví, protože on
„maximální“, bude i přes to tato doba prodloužena, pokud nastanou sám takové stavby jistě realizuje. Zadavatel proto nebude upřesňovat čl. 4. 1
okolnosti uvedené v čl. 4.5 návrhu smlouvy o dílo, tj. např. nevhodné smlouvy, protože přerušení realizace stavby z důvodu nevhodných
klimatické podmínky?
klimatických podmínek je dále konkretizováno v čl. 4. 5 smlouvy.
Pro úplnost dodavatel upozorňuje, že zadavatel v čl. 4.1 návrhu
Zadavatel konstatuje, že maximální délku realizace stavby s odkazem na
smlouvy o dílo uvádí předpokládaný termín pro předání a převzetí
čl. 4. 1. ve spojení s čl. 4. 5. smlouvy lze prodloužit za předpokladu,
staveniště do 1. 6. 2019.
že zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně
objednatele (např. zjištění archeologického nálezu, změna dopravně
inženýrských opatření, vazba provádění díla na realizaci přeložek
inženýrských sítí jinými stavebníky (energetická a sdělovací vedení) nebo
na realizaci jiných stavebních objektů, atd. a v důsledku nevhodných
klimatických podmínek, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení
doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo. Takováto změna termínu je vyhrazenou změnou
závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Na základě výše uvedeného vysvětlení nebude zadavatel upravovat
zadávací dokumentaci s výjimkou změny v čl. 4. 1 smlouvy, druhý řádek
tabulky (odstraněný text je přeškrtnut a vypouští se z příslušného návrhu,
vložený text je červeně), viz níže:
Vymezení lhůt:
Lhůta pro předání a převzetí
staveniště předpoklad:

do 5 pracovních dnů po písemné výzvě
objednatele (předpoklad do 1. 6 9. 2019)

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že bude akceptovat obě verze
smlouvy, tj. jak s datem 1. 6. 2019, tak i s datem 1. 9. 2019.

-2-

S pozdravem
Digitálně podepsal Petr Lis
DN: c=CZ, cn=Petr Lis, o=A.I.
Consulting s.r.o., givenName=Petr,
sn=Lis, serialNumber=ICA 10346043
Datum: 2019.07.12 11:18:00 +02'00'
_____________________________________________________

Petr Lis

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis
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