Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZADAVATEL:
Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I
IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211
Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města
E-mail: urad@chrudim-city.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Chrudim
Č. účtu: 104109895/0300
ID datové schránky: 3y8b2pi
V Rychnově nad Kněžnou dne 15.8.2022
Vážení,
z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Přístavba a rekonstrukce
sportovní haly Chrudim, I. etapa“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne
29.7.2022 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné
pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2022-030680, a uveřejněné v TEDu pod č. 2022/S 148-422351, poskytujeme tímto
vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 10.8.2022:
Žádost o vysvětlení č. 3:
Děkujeme vám za odpověď na náš dotaz ohledně soupisu stavebních prací, ale vaše odpověď je pro nás
nedostačující. Ve vaší odpovědi uvádíte, že náš dotaz je obecný a nekonkrétní. To byl z toho důvodu, že
položky, které nejsou dostatečně zadány, jsou ve velkém množství a za časového důvodu jsme náš dotaz
uvedli obecně. Pro názornost vám níže uvádíme příklady, kde dle našeho názoru je nedostatečný popis
a specifikace:
1) Chybí přesný odkaz na projektovou dokumentaci, požadované tepelněizolační vlastnosti, přesný
rozsah včetně specifikace lemování hran, ….

ODPOVĚĎ:
Tato položka vychází z ceníkové položky, přidáním číselné řady bylo nutné pro rozšíření specifikace o
systémové prvky, jež jsou dodávány spolu s panely a specifikovány ve výrobní dokumentaci dodavatele.
V tomto případě se jedná pouze o akustickou zástěnu vzt jednotek, a tedy na tepelnou techniku či
estetiku provedení nejsou kladeny žádné specifické požadavky. Pouze je třeba, aby panel měl výplň
z minerálních vláken tl. 100mm. Zadavatel v tomto ohledu nemůže klást na dodavatele, ani jednotlivé
výrobky, zbytečně diskriminační požadavky, vylučující účast určitých dodavatelů a výrobců materiálů. To
samé se týká specifikace lemování hran apod. – musí se vždy jednat o kompletní a komplexní systémové

řešení, tj. o dodávku panelů vč. příslušenství od jednoho výrobce. Obdobnou úvahu lze využít i v případě
dodávky dalších materiálů.
Žádost o vysvětlení č. 4:
Chybí přesný odkaz na projektovou dokumentaci. Co je přesně myšleno touto položkou, tedy je to pouze
montáž nebo i včetně dodávky trapézového plechu, musí se plech kotvit, jsou jednotlivé kusy vzájemně
spojeny,…

ODPOVĚĎ:
Tato položka vychází z ceníkové položky, jelikož však ceník nemá dostatečnou škálu možných
charakteristik materiálů, byla tato položka doplněna ještě o jednu číselnou řadu, čímž již dle rozpočtování
nemůže být zařazena do patřičné cenové úrovně s devítimístným kódem. Jedná se o běžnou praxi při
tvorbě rozpočtů. Tedy bez poslední číslice je to standardní kód položky, pod kterým je uvedeno, co vše
s touto položkou souvisí. V položce je uveden výpočet s odkazem na pozici v objektu, není tedy nutností
přesně specifikovat odkaz na výkres. Co a jak se má s touto položkou udělat, je uvedené v projektové
dokumentaci, kterou je potřeba prostudovat a až následně klást konkrétní dotazy.
Žádost o vysvětlení č. 5:
Dle popisu položky je zřejmé, že tato položka je převzata z cenové soustavy, ale není uveden kód
položky.

Jak je uvedeno výše, je to pouze příklad položek. Žádáme o předložení nové přílohy č. 5, která splňuje
požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb.
ODPOVĚĎ:
K této položce je dle názoru projekce naprosto jasná specifikace, co daná položka představuje, a to spolu
s výměrou a odkazem na výkresovou část, zájemci nebránit tedy nic v tom, aby tuto položku ocenil a
splňuje požadavky plynoucí z vyhl. č. 169/2016 Sb.
Zadavatel k výše uvedenému opakovaně uvádí a plně odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace
č. 1 ze dne 9.8.2022 uveřejněnou na profilu zadavatele:
„Z pohledu projektanta a zpracovatele u položek, u nichž není uveden kód ceníku, nemůže zcela logicky
být uvedena ani cenová úroveň. Položky bez kódu jsou dostatečně specifikovány k tomu, aby bylo možné
je ocenit všemi dodavateli, spolu s odkazem na příslušnou výkresovou část v příslušné části projektové
dokumentace. Z výše uvedeného plyne, že soupis prací, dodávek a služeb s VV není v rozporu s požadavky
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, neboť obě možnosti
jsou touto vyhláškou povoleny.“

Zadavatel žádá všechny potencionální zájemce o danou zakázku, aby si prostudovali veškeré doklady a
podklady související s danou veřejné zakázkou. Zadávací dokumentace a její přílohy tvoří jeden logický
a propojený celek, a to i soupis prací, dodávek a služeb s VV, který je propojen logickými vazbami na
projektovou dokumentaci.

Dále zadavatel jako součástí tohoto vysvětlení navazuje na prohlídku místa plnění, která byla
uskutečněna dne 12.8.2022 od 9:00 hodin, a to v souladu s informací o jejím konání uvedenou
v Zadávací dokumentaci.
V rámci prohlídky místa plnění byli účastníci seznámeni s místem budoucího plnění a poměry
v daném objektu. Jedním ze zájemců byl položen dotaz týkající se možnosti umístnění zařízení
staveniště. Zadavatel prověřil informaci týkající se možnosti umístění zařízení staveniště a uvádí,
že lze pro tyto účely využít plochy stávajícího parkoviště za halou, na pozemku p.č. 515/2 v k.ú.
Chrudim.
Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno
stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům
oznámeny.
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