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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VII.

1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Stavební úpravy přízemí budovy „G“
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5,
Ostrava“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel
následující vysvětlení.
Prosím o upřesnění a doplnění odpovědi na dotaz č. 11 z Vysvětlení zadávací dokumentace VI.
Dotaz č 1:
V odpovědi chybí reakce na dotaz k položkám vnitrostaveništního přesunu hmot HSV (NIKOLIV
SUTI). Prosím, buď doplnit položky pro SO 01 a SO 03, anebo zrušit tuto položku u SO 02 a zadat,
že přesun hmot prací HSV bude součástí jednotkových cen stavebních prací HSV.
Odpověď č. 1:
Zadavatel uvádí, že položka pro vnitrostaveništní přesun hmot HSV v části SO02, byla vynulována.
Přesun hmot prací HSV vyplnit jako součást jednotkových cen stavebních prací HSV.
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Dotaz č 2:
V odpovědi je sice návod na ocenění odvozu suti na skládku. Ale zcela jasné vzhledem
k jednotkovým cenám to není. Avšak, pokud článek z návrhu SOD 5.2.5 (viz níže) znamená, že
v soupise stavebních prací bude objednatelem uznaná vzdálenost příplatku za 1 km celkem za 14
km, bez zkoumání, jak daleko se stavební suť (odpad) odváží, tak je to jasné.
Prosím tento způsob uznávání soupisu prací pro odvoz suti potvrdit.
Výpis z návrhu SOD
5.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je
obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané
hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí
nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena
v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
Odpověď č. 2:
Ujednání v odstavci 5.2.5 návrhu SOD je nutno vykládat (interpretovat) právě takto:
Zhotovitel je povinen zahrnout cenu za manipulaci (dovoz a odvoz) veškerého stavebního materiálu
(případně také včetně všech vybouraných hmot) do celkové nabídkové ceny celého díla.
Pokud nastane situace, kdy objednatel (Ostravská univerzita) písemně nestanoví konkrétní místo
(například konkrétní skládku), kam má být stavební materiál (případně i včetně všech vybouraných
hmot) odvezen, potom zhotovitel (vítěz zadávacího řízení) má povinnost zahrnout cenu za odvoz do
celkové nabídkové ceny díla a nemá nárok na jakýkoliv příplatek za tento odvoz nad tuto celkovou
nabídkovou cenu za dílo.
Jinými slovy, pokud Ostravská univerzita písemně nestanoví konkrétní místo, kam má být stavební
materiál odvezen, je lhostejné, jak daleko tento stavební materiál zhotovitel odveze, neboť výslednou
cenu za odvoz musí zahrnout už do celkové nabídkové ceny za dílo a nemůže potom tuto celkovou
nabídkovou cenu navyšovat o náklady za odvoz.
V návaznosti na provedené úpravy Zadávací dokumentace zadavatel v příloze tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace VII. předkládá aktualizované znění Výkazů výměr.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 18. 11. 2020
do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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