„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži –
Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro
místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681
Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a
příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
zakázka je rozdělena na 2 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako
Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě
zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který
o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.
Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 009/20/K

V Brně, dne 8.1.2020

Věc: Veřejná zakázka:
„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
Vysvětlení zadávací dokumentace (9)
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud
by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,
postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.
Dotaz č. 76:

Žádáme o zodpovězení následujícího dotazu k části 2 VZ: Parkovací dům: V článku
10.4. Zadávací dokumentace je uvedeno předpokládané ukončení plnění veřejné
zakázky 30.9.2021 a dále je zde také uvedeno: „Termín předpokládaného ukončení
plnění veřejné zakázky vychází z podmínek poskytované dotace a pro zadavatele a
vybraného dodavatele je závazný“. Protože neznáme termín zahájení ani dokončení 1.
části VZ a vzhledem k povinnosti doplnit termín provedení do smlouvy a závaznému
termínu dokončení díla 30.9.2021 žádáme o jasné stanovení termínu zahájení 2. části
VZ.

Odpověď č. 76: Jedná se v podstatě o totožný dotaz, jako dotaz č. 11 v souboru dodatečných informací
„Vysvětlení ZD 1“. V souvislosti s tím byly upraveny i obchodní podmínky II.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a,
620 00 Brno, IČ 25526171
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„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Vzhledem k množství dotazů a s tím spojenou povinností zadavatele k neustálému
prodlužování termínu pro podání nabídek nelze termín zahájení prací přesně předem
stanovit. Z toho je uvedený termín „předpokládaný“ a v zadávací dokumentaci je
uvedeno, že bude upraven v případě neúměrného prodloužení zadávacího řízení.
Zadávací řízení bylo zahájeno 8.11.2019, původní délka lhůty pro podání nabídek
činila 19 pracovních dnů. Zadavatel tedy logicky předpokládal, že zahájení prací by
mohlo být k 15.1.2020 reálné.
Termín předpokládaného ukončení plnění veřejné zakázky platí.
Odpovědí č. 76 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

S pozdravem
Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele
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