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 9.9.2022
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 6.9. a 7.9.2022:
Žádost o vysvětlení č. 62:
Dle odst. 8.2 Smlouvy o dílo zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na jakost díla, kvalitu
provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na jakost a kvalitu všech součástí díla.
Výrobci a dodavatelé strojů, technologických zařízení a předmětů postupné spotřeby poskytují
standardně záruku pouze v délce trvání 24 měsíců. Tyto části díla podléhají opotřebení běžným
provozem. Po skončení záruky poskytnuté výrobcem by odpovědnost za případné vady šla k tíži
zhotovitele bez možnosti přenesení na výrobce. Riziko zhotovitele s tímto spojené pak vede k tomu, že
dodavateli není umožněno tuto položku nacenit a podat relevantní, přezkoumatelnou, porovnatelnou a
kontrolovatelnou cenovou nabídku do veřejné soutěže. Nadto se požadavek zadavatele na délku záruční
doby 60 měsíců i pro stroje, technologická zařízení a předměty postupné spotřeby jeví jako nestandardní
a nepřiměřený. S odkazem na odpověď na Žádost o vysvětlení č. 22 (ve Vysvětlení zadávací dokumentace
z 23.8.2022) uvádíme, že toto znění nezaručuje dodávku kvalitnějších výrobků – pouze vyšší cenu.
Požadujeme zkrácenou záruku na dodávky strojů, technologických zařízení a předmětů postupné
spotřeby, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list. Výrobci těchto komponentů
neposkytují záruky delší. V praxi to znamená, že dodavatel si musí do ceny započíst rezervu pro výměnu
tohoto prvku v době prodloužené záruky vůči zadavateli.
ODPOVĚĎ:
Zadavatel k výše uvedené žádosti o vysvětlení uvádí, že trvá na odpovědi na žádost o vysvětlení č. 22 ze
dne 23.8.2022 a nehodlá na této odpovědi nic měnit. Dle vyjádření zástupce právního oddělení města
Chrudim se jedná o požadavek dobře uvážený, a nižší četnost výskytu takového požadavku ve smluvních
vztazích neznamená, že by délka záruky nemohla být takto nastavena a požadována. Délka záruční doby
rozhodně patří do sféry smluvní a „požadavkové“ volnosti smluvních stran. Jak strana, která poptává
(zadavatel), tak strana, která nabízí požadované plnění (dodavatel) mohou takovýto požadavek
odmítnout.

Žádost o vysvětlení č. 63:
V Zadávací dokumentaci na str. 21 je uvedeno:

Zároveň se v Soupisu prací na listu „2 - SO 01,02,03“ pod číslem 110 nachází tato položka:

Jakým způsobem má uchazeč postupovat při ocenění této položky?
ODPOVĚĎ:
Zástupce projekce prověřil danou položku a uvádí, že tato položka je pouze výměrovou položkou, aby
potencionální zájemci měli přehled o výměrách jednotlivých skladeb podlahových konstrukcí. Jedná se
tedy o položku, která je výjimkou a nemá být účastníky oceněna. Zadavatel se v daném případě omlouvá
a žádá všechny potencionální zájemce, aby tuto položku č. 110 opravdu neoceňovali!!

Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno
stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům
oznámeny.
S pozdravem
Digitálně podepsal Mgr.
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