
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM 

 

„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU 

ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8” 

 

DODATEČNÁ INFORMACE č. 13 

 

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 

zakázka s názvem: „PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP 

BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 ”  

 

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené 

zakázce. 

 

Dotaz č. 1 

 

Váţený zadavateli,  

 

jakoţto dodavatel, který má zájem podat nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Přestavba modelovací 

haly na knihovnu v 1.NP budovy B v areálu ÚSMH v Holešovičkách 41, Praha 8“ si touto cestou 

dovolujeme v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 

jen „ZVZ“) poţádat o poskytnutí dodatečných informací k níţe uvedeným zadávacím podmínkám.  

 

(1) Zadavatel uvádí v ZD čl.7 uvádí :  

7 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  
7.1. Nabídková cena  

Celková nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění  

bez DPH a s DPH. K určení nabídkové ceny slouţí příloha č. 7 této smlouvy s názvem „Struktura 

nabídkové ceny“ a rovněţ také čl. 2.1. smlouvy o dílo). Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu 

jednotlivých dílčích dodávek, sluţeb a prací obsaţených v poloţkovém rozpočtu a to doplněním výkazu 

výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“, který tvoří přílohu č. 6. Doplněný 

výkaz výměr je uchazeč povinen předložit v rámci své nabídky….  

……dodatečné stavební práce nepřekročí 5% nabídkové ceny původní veřejné zakázky.  

Nelze rozšiřovat výměry z důvodů chybného odhadu rozsahu práce. Zadavatel stanoví jako zadávací 

podmínku, aby uchazeč v případě, že v rámci prohlídky pracoviště zjistí okolnost nezbytné pro vymezení 

rozsahu veřejné zakázky, technické proveditelnosti či předpokládané hodnoty, na tyto okolnosti 

zadavatele výslovně upozornil, to vše v rámci své odbornosti a v zájmu řádné specifikace a řádného 

plnění veřejné zakázky, přičemţ zadavatel není takto uplatněnou okolností vázán, pakliţe ji po následném 

posouzení shledá irelevantní.  

Dále v SOD, článek 2. Cena Díla odstavec 2.1, 2.2 ,2.8, 2.10 se píše:  

2.1 Zhotovitel zaručuje, ţe stavební rozpočet, který tvoří přílohou č. 3 této Smlouvy, je úplný.  

2.2 Stavební rozpočet je strukturován a jednotlivé poloţky obsahují náklady na dodávku a montáţ 

jednotlivých poloţek. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany výslovně souhlasí a berou na vědomí, 

že stavební rozpočet je strukturován a jednotlivé položky obsahující náklady na dodávku nebudou mít 

žádný vliv na Cenu. Cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, nezbytné pro kompletní zhotovení Díla, 

připraveného k danému účelu v poţadované kvalitě.  

2.8. Zhotovitel tímto uznává a potvrzuje, ţe Podklady, které obdrţel, jsou dostatečně podrobné ke 

stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí s provedením Díla. Zhotovitel 

prohlašuje, ţe se plně seznámil s Podklady a nezjistil v nich ţádné závady, nesrovnalosti nebo chyby, které 



by mohly ovlivnit výpočet Ceny a dobu provedení Díla, a ţe ţádné vady výše uvedených Podkladů zjištěné 

po podpisu této Smlouvy nepovedou k úpravě ceny za Dílo stanovené touto Smlouvou  

2.10 Cena Díla obsahuje také všechny dodávky a práce, které nejsou stanoveny v Podkladech nebo 

popisech prací, pokud si Zhotovitel měl být vědom nutnosti provedení těchto dodávek a prací na základě 

svých profesionálních zkušeností. Cena Díla můţe být navýšena pouze v případě dodatečných prací, 

jejichţ potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro 

provedení původního Díla, a to za předpokladu, ţe dodatečné práce nemohou být technicky nebo 

ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závaţnou újmu Objednateli, 

nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky moţné, jsou dodatečné stavební práce zcela 

nezbytné pro dokončení předmětu původního Díla a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací 

nepřekročí 5 % nabídkové ceny původního Díla.  

.  

K bodu 1) uvádíme, ţe  

dle §44 ost. 1 ZVZ za správnost a úplnost ZD odpovídá zadavatel, zadavatel je při zpracování zadávací 

dokumentace povinen splnit poţadavky zákona o zadávání veřejných zakázek a zadávací dokumentaci 

poskytnout uchazečům správnou a úplnou (§44 odst. 1 ZVZ), a zajistit, ţe projektová dokumentace je 

zpracována v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a to do podrobností, které specifikují 

předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (§44 odst. 4 a) ZVZ), ţe soupis stavebních prací, 

dodávek a sluţeb s výkazem výměr je zadavatelem zpracován v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem (§44 odst. 4 b) ZVZ), ţe soupis prací stanovil v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci 

podrobný popis všech stavebních prací, dodávek a sluţeb, které jsou nezbytné k úplné realizaci předmětu 

VZ (§3 vyhl. 230/2012 Sb.).  

V této souvislosti upozorňujeme zadavatele na jeho odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích 

podmínek, která je mu dána de lege lata (viz §44 odst. 1 ZVZ), a zadavatel nemůţe tuto svoji zákonnou 

povinnost přenášet na uchazeče. Proto nepovaţujeme za spravedlivý poţadavek zadavatel, aby "nutil" 

uchazeče v návrhu obchodních podmínek VZ v podobě návrhu smlouvy o dílo k tomu, ţe uchazeč jako 

zhotovitel převezme odpovědnost za proveditelnost a rozsah stavebních prací obsaţených v projektové 

dokumentaci a ručil za její správnost  

Nelze po uchazečích poţadovat, aby do předmětu plnění zahrnuli práce, které nejsou specifikovány 

zadávací dokumentací (tedy zadavatelem) dostatečně srozumitelně a určitě. Není přípustné, aby zadavatel 

přímo v rámci poţadovaných obchodních podmínek přenesl odpovědnost za úplnost uchazečem oceněného 

soupisu prací, tj. nabídkového rozpočtu , na uchazeče jako zhotovitele. Uchazeč nemá v průběhu 

zadávacího řízení ţádnou moţnost upravit bez dodatečného pokynu zadavatele obsah soupisu prací, pokud 

by zjistil v zadávacích podmínkách skutečnosti, které by toto vyţadovaly. Takový poţadavek zadavatele je 

v přímém rozporu se ZVZ a navíc by to vedlo k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, pokud podal 

nabídku s upraveným obsahem oceněného soupisu prací!  

Zadavatel je dále povinen jako součást ZD nejenom poskytnout uchazečům soupis stavebních prací, 

dodávek a sluţeb s výkazem výměr k ocenění, ale jako přílohu soupis prací také způsob výpočtu výměr s 

odkazem na příslušnou část dokumentace (viz §3 vyhl. 230/2012 Sb.). Tím umoţní uchazečům případnou 

kontrolu správnosti výměr, uvedených v zadávací dokumentaci.  

Dále upozorňujeme zadavatele na ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ, které stanovuje, ţe zadavatel je povinen při 

postupu podle ZVZ dodrţovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro 

naplnění těchto zásad je tedy nezbytné dbát na to, aby zadávací dokumentace byla dostatečně konkrétní a 

určitá, aby uchazeči mohli zpracovat své nabídky a aby tyto nabídky byly vzájemně porovnatelné a tedy 

vyhodnotitelné. V opačném případě by zadavatel mohl být v  



postavení, ve kterém by zřejmě nebyl schopen obhájit svůj postup jako odpovídající obsahu shora 

citovaného ustanovení § 6 ZVZ.  

Dále bychom chtěli odkázat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe (dále jen ÚOHS), 

který ve svém rozhodnutí č.j. ÚOHS-S418/2011/VZ-19206/2011/510/MOn ze dne 21.12.2011 došel v 

souvislosti se zadávací dokumentací k následujícímu závěru: „Zadávací dokumentace je nejvýznamnějším 

dokumentem, na jehoţ základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli 

vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k 

tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Význam preciznosti zpracování zadávací dokumentace 

lze spatřovat v tom, ţe dodavatelé na jejím základě mají podat vzájemně porovnatelné nabídky, které 

umoţní zadavateli jejich hodnocení podle předem stanovených hodnotících kritérií.“  

„Zadávací dokumentace musí obsahovat poţadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla 

zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň, aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně 

podrobná tak, aby jakýkoliv potencionální dodavatel si po přečtení zadávací dokumentace dokázal udělat 

představu, co je předmětem veřejné zakázky, příp. jaké jsou parametry poţadovaného plnění. Zadávací 

dokumentace rovněţ musí vyloučit moţnost dvojího výkladu technických podmínek a poţadavků 

zadavatele.“  

Ţádáme zadavatele aby formou dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytl uchazečům 

upravené znění přílohy č.2 ZD – Smluvní dokumentace a aby:  

a) upravil znění článku 2. Cena díla, odst. 2.1 a 2.2 a vypustil ustanovení o zaručení úplnosti 

rozpočtu zhotovitelem (tato povinnost je ze zákona o veřejných zakázkách na objednateli jako 

zadavateli), a nepoţadoval po uchazeči zaručení správnosti stavebního rozpočtu.  

b) upravil znění článku 2. Cena díla, odst. 2.8. a vypustil ustanovení o prohlášení zhotovitele k 

závadám Podkladů , které obdrţel pro stanovení Ceny, neboť takové "prohlášení" o srozumitelnosti a 

úplnosti v plném rozsahu by měl vlastně učinit zadavatel jiţ v ZD, nikoliv uchazeč jako zhotovitel ve 

smlouvě o dílo, vypustil ustanovení o tom, ţe vady v Podkladech, zjištěné po podpisu Smlouvy 

nepovedou ke změně Ceny. Vyhlášením zadávacího řízení dle platných poţadavků ZVZ zadavatel 

předkládá uchazečům správnou a úplnou (tedy bezvadnou) zadávací dokumentaci a jakékoliv 

prohlášení uchazeče k úplnosti této ZD je irelevantní, neboť za obsah ZD odpovídá zadavatel. Pokud 

tedy po podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem jako zhotovitelem budou zjištěny vady v Podkladech, 

za jejichţ správnost odpovídá zadavatel jako objednatel, bude postupováno dle platné legislativy.  

c) upravil znění článku 2. Cena díla, odst.2.10, a vypustil ustanovení o tom, ţe "cena obsahuje také 

všechny dodávky a práce, které nejsou stanoveny v Podkladech nebo popisech prací", neboť tímto 

opět překračuje právní rámec ZVZ a neplní povinnosti, které mu ZVZ jako zadavateli ukládá, a dále z 

tohoto odstavce odstranil poţadavek na omezení celkového objemu dodatečných stavebních prací 

rozsahem maximálně 5%. Omezení výše dodatečných stavebních prací je stanoveno přímo v ZVZ a to 

30% (viz § 23, odst.7, písm. a), zadavatel takto zasahuje do právního rámce ZVZ, coţ je nepřípustné.  

 



V případě, ţe se během provádění stavebních prací na předmětu plnění VZ vyskytnou okolnosti, které 

budou vyţadovat nepředvídatelné náklady, bude mezi smluvními stranami postupováno v souladu s §2594, 

2595 resp. 2627 OZ a postupem pro dodatečné stavební práce dle ZVZ. 

(2) Nový výkaz výměr aktualizovaný v Oznámení o změně zadávacích podmínek - změna nabídkové lhůty - 

PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V 

HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 ze dne 24.8.2015 nekoresponduje s původním harmonogramem (resp. s 

aktualizovaným HMG, dle dodatečných informací č.10, ze dne 4.9.2015) jednotlivé oddíly v rekapitulaci 

VV se liší od souhrnných poloţek v Harmonogramu. Ţádáme zadavatele o zaslání upraveného 

harmonogramu, do kterého bude moţné přenést ceny z rekapitulace oceněného soupisu prací.  

(3) ţádáme zadavatele, aby v dodatečné informaci k zadávacím podmínkám vysvětlil, z jakého důvodu je v 

harmonogramu, který je součástí ZD (viz DI č.10 ze dne 4.9.2015), předepsaný termín ukončení prací 

30.5.2016 a ve kterém je zadavatelem přímo uvedena doba výstavby 8 měsíců, kdyţ je současně 

zadavatelem stanoveno jako jedno z kritérií hodnocení nabídek dílčí kritérium - délka provádění prací (s 

váhou 10%)? Jak má uchazeč postupovat při vyplnění HMG? Upraví zadavatel hodnotící kritéria?  

Věříme, ţe zadavatel chápe naše poţadavky jako oprávněné a srozumitelné, a ţe naší ţádosti o 

dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, kterou budou upraveny zadávací podmínky do souladu s 

platným zněním zákona o veřejných zakázkách, bude vyhověno. 

 

Odpověď: 

 

ad 1) Režim dodatečných informací je upraven ustanovením § 49 ZVZ a svojí povahou primárně 

slouží k upřesnění zadávacích podmínek. Ve svém prvním dotazu uchazeč požaduje po zadavateli 

změnu zadávacích podmínek, konkrétně obchodních podmínek dle požadavků uchazeče, resp. dle 

jeho potřeb.  

 

Zadavatel nevidí žádného důvodu rozporovat odkazem na příslušná ustanovení ZVZ a uvedením 

rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") absolutní notorietu, že 

zadavatel je odpovědný za správnost a úplnost zadávacích podmínek, jak na toto odkazuje tazatel. 

Ostatně je to osoba zadavatele, která je mimo jiné odpovědná za řádné zajištění povinností 

dodavatele.  

 

Tazatel jako případný uchazeč má k dispozici projektovou dokumentaci a má rovněž možnost 

požadovat dodatečné informace dle § 49 ZVZ, v tomto ohledu tedy má uchazeč jako profesionální 

dodavatel přehled hodnotě ceny díla a případnou změnu okolností na sebe v tomto ohledu přebírá. 

Tvrzení, že požadavek zadavatele na splnění a dodržení cenových podmínky má představovat 

porušení § 6 ZVZ považuje zadavatel za zcela neudržitelný a musí jej odmítnout. Ostatně i otázka 

víceprací by se týkala pouze objektivně nepředvídatelných okolností a vždy by se počítalo s realizací 

jednacího řízení bez uveřejnění.  

 

S ohledem na shora uvedené tak zadavatel neprovede změnu zadávacích podmínek, resp. 

obchodních podmínek a nepřistoupí ke změně obchodních podmínek v rozsahu, který požaduje 

tazatel dle bodu ad 1) písm. a),b),c). 

 

 

 

ad 2) Zadavatel přikládá upřesněný harmonogram, jehož znění tvoří přílohu č. 1 této dodatečné 

informace, a to ve znění, které rovněž obsahuje korekci termínu dokončení veřejné zakázky do 

30.5.2016 (viz rovněž níže dotaz ad 3 této dodatečné informace). 

 



ad 3) Termín provedení veřejné zakázky dle harmonogramu (vyvěšeném dne 4.9.2015) je 

stanoven s ohledem na prodloužení nabídkové lhůty na 30.5.2016, tento termín tak je stanoven 

jako max. termín pro provedení veřejné zakázky namísto původního termínu 30.4.2016.  

  

Uchazeč bude při vyplnění termínu plnění dle harmonogramu postupovat tak, že doplní (vyznačí) 

jednotlivá políčka označující počet týdnů provádění díla, přičemž výsledný počet týdnů  bude dále 

hodnocen v rámci dílčího hodnotícího kritéria doba provádění prací. 

 

 
V Praze dne 11.9.2015 

 

########## 
 


