VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z 6. 8. 2019
Jedná se o vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a § 99 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako "ZZVZ")
Identifikace zadavatele
Obchodní firma/název: Město Benešov
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ
Smluvní zastoupení zadavatele: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Parkovací dům Benešov
Druh veřejné zakázky: na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dotaz č. 1
Dle Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 7. 2019 bude akustický podhled realizován. Ve
výkazu výměr je tento podhled vykázán pol. č. 152 a 153, deska dřevovláknitá tl. 140 mm. Číselný
kód odkazuje v ceníku materiálů ÚRS na desku STEICO flex. Na tuto desku má být dále aplikován
bílý disperzní nátěr. Tato deska není vhodná pro použití jako finální obklad, bývá vkládána do
dřevěného roštu např. pro zateplení střechy, stěn dřevostaveb atp. Žádáme proto o určení vhodného
referenčního materiálu, který má být pro podhled použit.
Reakce na dotaz č. 1
Zadavatel provedl úpravu skladeb konstrukcí s označením S_02 a S_05, které tvoří přílohu tohoto
vysvětlení zadávací dokumentace a v nichž se upravuje specifikace akustického podhledu. Bude se
jednat o akustický podhled z jednovrstvé desky z dřevité vlny s cementovým pojivem o tloušťce 35
mm. Tyto desky budou kotveny přímo do betonového stropu. Následně tyto desky budou opatřeny
dvojitým disperzním nátěrem. Přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří rovněž soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl upraven s ohledem na upřesnění
akustického podhledu.
Dotaz č. 2
Prosíme zadavatele o poskytnutí smlouvy o dílo v editovatelné podobě. Děkujeme.
Reakce na dotaz č. 2
Zadavatel poskytl dodavatelům kompletní verzi obchodních podmínek veřejné zakázky v podobě
závazného vzoru smlouvy o dílo, který uveřejnil v jednotném formátu na profilu zadavatele. Jedná
se přitom o formát editovatelný. Formát PDF (Portable Document Format) je charakterizován jako
otevřený formát a je možné jej editovat, a to pomocí volně dostupného programového vybavení. Pro
tyto účely je možné využít např. PDF Editor, což je utilita, nebo lépe řečeno editační program pro
úpravu PDF souborů. K dalším z volně dostupných programů umožňujících editaci PDF formátu patří
PDF-XChange Editor 6 nebo Foxit PDF Reader 8.3.Zadavatel nicméně může dodavatelům poskytnout
závazný vzor smlouvy ještě ve formátu MS Word (v žádném dalším formátu již závazný vzor smlouvy
k dispozici nemá), který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz č. 3
Dle zadávací dokumentace (bod. 8. 2.) má být Podrobný harmonogram výstavby sestaven vybraným
dodavatele k podpisu smlouvy o dílo. Pro případ úspěchu žádáme o informaci, zda bude k sestavení
takového harmonogramu program Microsoft project?
Reakce na dotaz č. 3
V dotazu zjevně chybí slovo, neboť v zaslané podobě dotaz nedává úplně smysl. Ptá-li se tazatel
skutečně na to, zda je k sestavení harmonogramu možné použít program Microsoft project, pak
zadavatel konstatuje, že použití konkrétního programového vybavení pro účely zpracování
podrobného harmonogramu výstavby je čistě věcí dodavatele, přičemž zadavatel v tomto ohledu
nemůže a nebude dodavatelům dávat žádná doporučení či dokonce závazné pokyny.
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Přílohy
1.!
2.!
3.!

tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří:
Revize skladby S_02 a S_05
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ_3
Závazný vzor smlouvy ve formátu MS Word

Dodavatelé jsou povinni použít pro účely zpracování a nacenění nabídky pouze a výhradně upravený
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace pod názvem "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr_UPRAVENÝ_3".
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 dny, plus o 1 další (pracovní) den s
ohledem na skutečnost, že na dotaz č. 1 a č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace
zadavatel reagoval se zpožděním jednoho pracovního dne. Celkem se tedy jedná o
prodloužení v délce 5 dní.
Lhůta pro podání nabídek tímto rozhodnutím zadavatele skončí dne 13. srpna 2019 v 09:00
hodin. Forma a způsob podání nabídek se nemění.
V Praze dne 6. 8. 2019

v. z. JUDr. Marian Polický
zástupce administrátora
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