Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1
Veřejný zadavatel – Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO 61988987 (dále v textu
jen „zadavatel“), zahájil dne 23. srpna 2022 zadávací řízení v nadlimitním režimu na veřejnou zakázku
na stavební práce s názvem „OU – Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava“.
Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje ze své vůle vysvětlení a doplnění zadávací
dokumentace v tomto znění:

Vysvětlení
V čl. 3.16 přílohy č. 1 zadávacích podmínek (návrhu smlouvy o dílo) je stanoveno zádržné 10 % z ceny
díla bez DPH.
Zadavatel vysvětluje, že dílo bude účtováno do 90 % ceny díla v plné výši a na zbylých 10 % ceny díla
bude uplatněno zádržné. Zadavatel současně doplnil do čl. 3.16 návrhu smlouvy o dílo následující
ustanovení:
„Smluvní strany se dohodly, že zádržné bude uplatněno na zbývajících 10 % ceny díla po zaplacení
90 % ceny díla“.

Doplnění
Zadavatel z vlastní vůle upravil a doplnil níže uvedené přílohy zadávacích podmínek. Zadavatel svěsil
původní verze příloh z profilu zadavatele a umístil na něj verze nové, které dodavatelé využijí pro
podání svých nabídek v zadávacím řízení. Zadavatel podotýká, že tento postup je transparentní a
neporušuje zásadu rovného zacházení s účastníky, neboť účastníci mají díky funkcionalitě
elektronického profilu E-ZAK možnost stáhnout předchozí verze příloh.
Zadavatel svěsil z profilu zadavatele původní verzi smlouvy o dílo a umístil na něj verzi novou s názvem:
„24-08-2022_OSU_Příloha č. 1 ZP - Závazný návrh smlouvy o dílo_VZD1.docx“.
Zadavatel svěsil z profilu zadavatele původní verzi přílohy č. 3 zadávacích podmínek (Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a umístil na něj verzi novou s názvem: „24-08-2022_OSU_
Příloha č.3 ZP_SSP_VV_slepy.xlsx“.

Vzhledem k charakteru poskytnutého vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek stanovuje
zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ novou lhůtu pro podání nabídek, a to na 26. září 2022
13:00 hod.
Tato oprava ve výše uvedené souvislosti byla dnešního dne zaslána do Věstníku veřejných zakázek a
E-ZAK.

