ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
Květná 15, 603 00 Brno
tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202
V Brně dne 4. 12. 2018

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace
Vážení,
na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené prostřednictvím
elektronického nástroje NEN ze dne 29. 11. 2018 k nadlimitní veřejné zakázce VZ - 17/2018
s názvem „Kapalinový chromatograf HPLC/MS – stavební práce“, podává zadavatel Česká
republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce následující vysvětlení a provádí
změnu zadávací dokumentace:

Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
„Dobrý den. V připojeném textu návrhu smlouvy o dílo jsou vyznačena 3 místa, kde splnění
Vašich požadavků z naší strany považujeme za problematické či dokonce nemožné.
Vždy připojen vysvětlující komentář s návrhem nového znění.“
S pozdravem
Text přílohy:
Vloženo do textu návrhu smlouvy o dílo, jenž tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace,
formou komentářů.
1.
Do ustanovení smlouvy č. 7.14. vložil dodavatel komentář do věty: „Zhotovitel bude chránit
majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu objednatele) a
bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy.“
Nevím, co je myšleno spojením „areál objednatele“, ale přece z naší strany nelze chránit
všechen majetek v celém objektu SZPI, jak z úvodu bodu mimo jiné vyplývá.
Návrh znění: „Zhotovitel bude, při provádění díla, chránit majetek objednatele (ať již mu byl
svěřen do užívání nebo je umístěn v dotčených místech plnění díla) a bude …….“

2.
Do ustanovení smlouvy č. 9.2. vložil dodavatel komentář do 6. odrážky: „Návrh provozního
řádu nově vybudované místnosti 221 c“.
Je třeba si uvědomit, co to vlastně provozní řád je. Měl by to být soubor určitých pravidel a
postupů, který stanovuje způsob, jak se k danému zařízení/objektu chovat a jakým
způsobem ho užívat. K jeho vypracování je proto třeba znát nejenom samotný návod
obsluhy zařízení v místnosti (což je samozřejmost), ale i další náležitosti související s
fungováním organizace a samotného pracoviště, např. jak lze místnost využívat, kdo smí
vstupovat, jaká jsou oprávnění osob, kdy a za jakých podmínek se instalované zařízení
používá, kdo za ně nese zodpovědnost, atd. Narážíme zde proto ne na neochotu toto
vypracovat, ale na neznalost potřebných vstupů k jeho vypracování. My vám některé vstupy
dodáme, ale samotný PŘ by měl být vaše interní záležitost.
Návrh znění: „Podklady pro vypracování provozního řádu (návody, doporučení) nově…….“
3.
Do ustanovení smlouvy č. 11.10. vložil dodavatel komentář do věty: „V případě havárie je
povinen zhotovitel odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace
objednatelem.“
Nemáme pojem havárie nikde definován a vycházím proto z obvyklého znění. Rozumím
požadavku urychleného řešení těchto případů, ale narážíme na problém náhradních dílů.
Pokud bude nějaký k odstranění havárie potřeba, je většinou technicky nemožné, ho v
takovéto časové lhůtě vůbec obstarat.
Návrh znění: „V případě havárie je povinen zhotovitel dostavit se k odstranění vady do 24
hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud příčinu havárie neopraví, je
povinen na místě zajistit alespoň provizorní provoz a vadu následně odstranit v nejkratším
možném termínu.

Text odpovědi:
1. Zadavatel na základě dotazu č. 1 uvádí, že vybraný dodavatel je plně odpovědný za
škody vzniklé z jeho činnosti v souvislosti s plnění předmětu smlouvy. Tyto škody
mohou vzniknout i v jiných místech než „dotčených místech plnění díla“, např. při
navážení materiálu.
Zadavatel proto na základě výše uvedeného dotazu č. 1 provádí změnu zadávací
dokumentace Přílohy č. 3 Návrh smlouvy o dílo v ustanovení smlouvy č. 7.14., ve
kterém mění znění první věty na následující:
Zhotovitel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání, nebo je
umístěn v areálu objednatele v místech, kde se budou pracovníci zhotovitele
pohybovat při plnění předmětu smlouvy). Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré
škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
2. Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že pod ustanovením smlouvy č 9.2. 6. odrážka
„Návrhem provozního řádu zadavatel nově vybudované místnosti 221 c“ měl na mysli
vytvoření a dodání dokumentu, ve kterém budou popsány veškeré postupy, které

musí pracovníci zadavatele dodržet, aby mohly být garantovány požadované
podmínky (např. rozmezí teploty, atd…) v nově vytvořené místnosti, a dále uvedení
seznamu dodaných zařízení spolu s harmonogramem provádění pravidelných servisů
a revizí.
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu č. 2 provádí změnu zadávací
dokumentace Přílohy č. 3 Návrh smlouvy o dílo v ustanovení smlouvy 9.2. 6. odrážka
následujícím způsobem:
Návrh provozního řádu nově vybudované místnosti 221 c - vytvoření a dodání
dokumentu, ve kterém budou popsány veškeré postupy, které musí pracovníci
objednatele dodržet, aby mohly být garantovány požadované podmínky (např.
rozmezí teploty, atd…) v nově vytvořené místnosti, a dále uvedení seznamu
dodaných zařízení spolu s harmonogramem provádění pravidelných servisů a revizí.
3. Zadavatel na základě dotazu č. 3 provádí změnu zadávací dokumentace Přílohy č. 3
Návrh smlouvy o dílo v ustanovení smlouvy č. 11.10., ve kterém mění znění
ustanovení na následující:
Vady je povinen zhotovitel odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V
případě havárie je povinen zhotovitel dostavit se k odstranění vady do 24 hodin ode
dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud zhotovitel příčinu havárie neopraví, je
povinen na místě zajistit alespoň provizorní provoz a vadu následně odstranit v
nejkratším možném termínu.
Změny zadávací dokumentace jsou uveřejněny v elektronickém nástroji NEN (Národní
elektronický nástroj), na adrese: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00019061,
a dále na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, na adrese
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2238.html

S pozdravem
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

Dokument byl elektronicky podepsán

