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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Název veřejné zakázky
Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČ
Forma a limit veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení

Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
70890005
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací
dokumentace.
1)
Dotaz:
Dle VOP k SoD čl. 9.12 se dotazujeme zda je možné zkrátit termín obnovené záruky z 60 měsíců na
24 měsíců, tak jak je uvedeno a specifikováno v bodě 9.5.
Odpověď:
Odstavec 9.5. se v případě realizace tohoto díla vztahuje pouze na dodané technologie, konkrétně na
čerpadla, tabulové uzávěry, aj.
2)
Dotaz:
Dle ZD bod. 6:
„Na základě podmínky dané správcem programu Ministerstvem zemědělství, článku VIII. Pravidel
České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 62570/2015-MZE-15122 ze dne 27.1.2016 pro
poskytování dotací z programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“, zhotovitel ve své
nabídce předloží čestné prohlášení, že předmět veřejné zakázky, který bude plněný
poddodavatelským systémem, již nebude zadáván následným poddodavatelům.“
Žádáme o vysvětlení, zda toto ustanovení skutečně směřuje k tomu, že nelze využít řetězec
subdodavatelů nebo zda má zajistit, aby zhotovitel nevyužíval žádné jiné subdodavatele než ty, kteří
byli objednatelem předem schváleni s tím, že ustanovení nevylučuje využití schválených následných
subdodávek ani běžných následných subdodávek typu nákupy materiálu, využití řemeslníků, nájmy
strojů atd.
Odpověď:
Touto podmínkou poskytovatel dotace vylučuje možnost využít řetězec subdodavatelů. Tzn. že
předmět veřejné zakázky, který bude plněný poddodavatelským systémem, již nebude zadáván
následným poddodavatelům.

3)
Dotaz:
S ohledem na již provedené konstrukce a jejich následné využití pro kompletaci díla se dotazujeme,
jakým způsobem bude řešeno obecně převzetí záruk.
Např. u propustku č. P1 kde je nutné zkompletovat dílo za pomoci osazení nové technologie (hradicí
tabule s ovládacím mechanismem) na již provedené betonové konstrukce.
Dodá zadavatel potřebné doklady tzn. např. zkoušky pevnosti betonu, zkoušky vodotěsnosti, pasport
provedených konstrukcí včetně fotodokumentace a další podklady prokazující a dokumentující
provedené práce a jejich kvalitu?
Kdy a jakým způsobem toto převzetí proběhne?
Odpověď:
Dle obchodních podmínek Zhotovení stavby s platností od 1.2.2018 zadavatel požaduje záruku za
kompletně provedené dílo v délce 60 měsíců v souladu se zněním čl. 9. Vady díla a záruky za jakost.
Výjimkou jsou dodané technologie – viz odpověď ad 1).
Objednatel po ukončení smluvního vztahu (Jednalo se o písemné odstoupení od smlouvy o dílo ze
strany státního podniku Povodí Labe, a to z důvodu opakovaného neplnění závazného finančního a
věcného harmonogramu postupu prací zhotovitelem, tj. pro podstatné porušení smluvní povinnosti ze
strany zhotovitele. Rozhodnutí státního podniku Povodí Labe ukončit smlouvu o dílo ještě umocnil
fakt, že zástupce zhotovitele písemně sdělil, že dne 09.10.2017 podala společnost NAVIMOR INVEST
S.A. v Polsku žádost o soudní řešení jejího úpadku.) obdržel nekompletní doklady k rozestavěnému
dílu, které však prokazují, že práce a dodávky jsou provedeny v souladu se zadávací projektovou
dokumentací a v požadované kvalitě. Konkrétně se jedná o dodací listy, protokoly o beranění
štětových stěn, fotodokumentaci z průběhu realizace. Vzhledem k rozsáhlosti a velkému objemu výše
uvedených dokladů budou tyto v případě požadavku předány zhotoviteli nedokončeného díla po
protokolárním
předání
a
převzetí
staveniště.
Dotaz:
V zadávací dokumentaci není uveden projekt skutečného provedení ani geodetické zaměření
provedených konstrukcí.
Bude doplněno zadavatelem?
Odpověď:
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro realizaci nedokončeného díla bylo
geodetické zaměření provedených konstrukcí. Stavební konstrukce, které byly zrealizovány, jsou
zakresleny přímo v zadávací projektové dokumentaci v příslušných výkresech šedou barvou.
V legendě značeno jako „současný zaměřený stav“.

Ing. Petr Martinek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik
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Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

