Všem dodavatelům

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz
IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Holínková/renata.holinkova@osu.cz
č.j.: [OU-84878/90-2017]

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.
1.1. Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy objektu FF na multifunkční
přednáškové prostory a zpřístupnění objektu
pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace“
(veřejná zakázka financovaná z prostředků
projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti
pro studenty se specifickými vzdělávacími
potřebami,
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344)

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

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“).
Dotaz č. 1
„Vracíme se k Dotazu č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace, kde je vznesen dotaz na možnost
rozdělení bankovních příslibů, kdy je problematické od banky tento získat na dobu delší než 5 let.
Žádáme Zadavatele, aby přehodnotil tento požadavek, případně umožnil Zhotoviteli vložit Bankovní
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záruku – jistotu po celou dobu provádění díla a následné záruční lhůty v hotovosti na účet
Zadavatele.“
Odpověď č. 1: Zadavatel znovu posoudil zadávací podmínku týkající se bankovní záruky a
vzhledem k avizovaným problémům se získáním příslibu bankovní záruky na dobu delší než
5 let upravuje zadávací dokumentaci následujícím způsobem:
Zadavatel upravuje ustanovení čl. 16.2. části 1 zadávací dokumentace „Podmínky a požadavky pro
zpracování nabídky“ takto:
16.2. Příslib bankovní záruky
Dodavatel ve své nabídce předloží závazný příslib banky o vystavení bankovní záruky za řádné
provedení díla v případě uzavření smlouvy s účastníkem, ve prospěch zadavatele, a to ve výši a v
souladu s požadavky uvedenými v obchodních podmínkách pro dodávku stavebních prací tj. částí 2
zadávací dokumentace (návrh smlouvy o dílo).

Zadavatel dále doplňuje v čl. 6 části 2 zadávací dokumentace „Obchodní podmínky“ nový čl. 6.3.
čímž dochází v čl. 6 k posunutí číslování:
6.3.

Sankce za nepředložení bankovní záruky

6.3.1. Pokud Zhotovitel nepředloží originály bankovní záruky Objednateli ve sjednané lhůtě a výši
dle čl. 13. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 15 %
částky, na níž měla být vystavena bankovní záruka.
6.3.2. Nepředložení originálů bankovní záruky ve sjednané lhůtě a výši, příp. nepředložení nové
záruční listiny dle čl. 13.1.2. a 13.2.3. se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Zadavatel dále doplňuje v části 2 zadávací dokumentace „Obchodní podmínky“ nový čl.13. a
odstraňuje čl. 12.3., čímž dochází k posunutí číslování dalších článků smlouvy:
13.

Zajištění závazků Zhotovitele

13.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
13.1.1. Zhotovitel předá Objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy originál
bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 2.000.000,- Kč. Bankovní záruka musí být platná a
účinná nejpozději od data podpisu této smlouvy a bude v plné výši platná po celou dobu provádění
díla. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit zejména v případě, že Zhotovitel
neplní předmět smlouvy v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu
či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
13.1.2. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu

ve znění shodném s předcházející záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději
7 kalendářních dnů od jejího čerpání.
13.1.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Objednatelem uvolněna do 30 dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
13.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty
13.2.1. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá
Objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení originál bankovní záruky za
řádné plnění záručních podmínek ve výši 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka musí být platná a účinná
nejpozději od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla a bude v plné výši platná po celou
dobu běhu sjednané záruční lhůty. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit zejména
v případě, že Zhotovitel neplní záruční podmínky, např. neodstraní případné reklamované vady
zjištěné Objednatelem nebo neuhradí Objednateli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k
němuž je podle této smlouvy povinen.
13.2.2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak
dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
13.2.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu
ve znění shodném s předcházející záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději
7 kalendářních dnů od jejího čerpání.
13.2.4. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude uvolněna Objednatelem do 30
dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

V souvislosti s provedenou úpravou zadávacích podmínek zadavatel upozorňuje, že upravená část
2 zadávací dokumentace „Obchodní podmínky“ je v elektronické podobě dostupná v části Zadávací
dokumentace a v části Veřejné dokumenty na https://zakazky.osu.cz/vz00000976.
Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
na výše uvedenou zakázku do 11. 12. 2017 do 10:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se tedy
uskuteční dne 11. 12. 2017 v 10:05 v sídle zadavatele, zasedací místnost č. 111.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením se nemění.
Příloha:
Část 2 zadávací dokumentace „Obchodní podmínky“ (upravené)
V Ostravě dne 24. 11. 2017
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