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MÍSTO / DATUM
Brno / 20. 7. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – „Mostní prohlídky“
Vážení dodavatelé,
Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel
veřejné zakázky s názvem „Mostní prohlídky“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné
veřejné zakázce.
Dotaz č. 1
Lze podklady o mostních objektech získat v elektronické podobě na nějakém portálu, případně od
Vaší společnosti bez osobní návštěvy v sídlech Vašich závodů?
Odpověď:
Zadavatel umožní dodavatelům seznámit se s podklady způsobem, který uvedl ve výzvě k podání
nabídek, tedy v sídlech závodů zadavatele. Důvodem je zejména rozsah těchto podkladů a
skutečnost, že jejich nezanedbatelná část je k dispozici pouze v listinné podobě. Tato skutečnost je
ostatně jedním z důvodů, proč zadavatel u této zakázky malého rozsahu poskytuje dodavatelům
nadstandardní lhůtu pro podání nabídek v délce 30 dnů, tedy v délce odpovídající běžné délce lhůty
pro podání nabídek v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.

Dotaz č. 2
Ve smlouvě v bodě 6 uvádíte:
„součástí díla bude vypracování mostního listu, stanovení zatížitelnosti, pasport, případně
diagnostika a stavební průzkum; konkrétní požadavky k jednotlivým mostům jsou uvedeny v příloze
č. 1 Seznam mostních objektů“
V příloze není sloupec na diagnostiku ani stavební průzkum, znamená to, že diagnostiku nebo
stavební průzkum pro zhotovení statického výpočtu Povodí Moravy s.p. dodá vítěznému uchazeči?
Nebo je počítáno, že statický výpočet na stanovení zatížitelnosti mostu bude proveden bez
diagnostiky? Případně uveďte, v jakém rozsahu má být diagnostický průzkum zahrnutý do položky
statického výpočtu.
Odpověď:
Zadavatel upozorňuje, že je potřeba přistupovat ke každému mostu individuálně. Obecně lze říci, že
pokud je uveden požadavek na stanovení zatížitelnosti nebo pasportu a pokud není jasná konstrukce
mostu, bude nutné provést diagnostiku a průzkum. Je na posouzení dodavatele, coby profesionála
v dané oblasti, jenž disponuje potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi spíše než zadavatel,
jak podrobný průzkum bude potřebovat, aby mohl splnit předmět zakázky dle požadavků zadavatele.
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Dotaz č. 3
Je u HMP a BMP počítáno s potřebou využití zpřístupnění mostní konstrukce pomocí mostní
prohlížečky, aby byla zajištěna kompletní prohlídka špatně přístupných mostních objektů a zda je
třeba prokázat vlastnění či možnost pronajmutí mostní prohlížečky? Případně uveďte objekty, které
požadujete zpřístupnit mostní prohlížečkou.
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že je na posouzení dodavatele, coby profesionála v dané oblasti, jenž disponuje
potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi spíše než zadavatel, zda bude pro provedení mostní
prohlídky potřebovat mostní prohlížečku.

Dotaz č. 4
Je u HMP a BMP počítáno s potřebou případného zajištění DIO nebo toto bude dle potřeby zajištěno
ze strany Povodí Moravy s.p.? Viz bod 8 uvádíte:
„Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost“
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že DIO nezajišťuje; v případě potřeby bude zajištěno dodavatelem.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do XX. 7. 2020 do 9:30 hod
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.
S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.
podepsáno elektronicky

