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Veřejná zakázka:
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „HUMANIZACE A
REVITALIZACE CENTRA ORLOVÉ-LUTYNĚ“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem
zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 12.
2015, s evidenčním číslem VZ 524747.
Zadavatel dne 22. 01. 2016 a 25.1.2016 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ.
V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace
všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.
I.
Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 2 zákona VZ
Dotaz č.5 :

Odpověď:
Zadavatel přílohou přikládá opravený slepý rozpočet. Viz. Příloha k dotazu č.5._Polyfunkční
dům A nad parkovištěm v Orlové - Lutyni - (1.0) - Stavební část slepý rozp.
Dotaz č.6 :
V rámci SO 01-08-03 žádáme o uvedení výrobce nebo typu stávajícího bezdrátového
rozhlasu;
Odpověď:
Místní bezdrátový rozhlas je od fy. EMPEMONT Valašské Meziříčí, jak je uvedeno v
projektové dokumentaci SO 01.08.03 v technické zprávě HPO 4-6-38279,odstavec č. 2,
kapitola "Skutečný stav".
Dotaz č.7 :
V rámci části VZ Polyfunkční dům A je navržen výtah 02/Z. Uchazeč se k výtahu dotazuje :
− Na výpisu zámečnických výrobků je uvedena výška horní části šachty 2900
mm ovšem ve výkrese A.1.2-06 Řez A-A je uvedena výška 3340 mm.
− Dále ve výpisu zámečnických výrobků je uvedena nosnost 675 kg ovšem
půdorysný rozměr kabiny 1200 mm x 1700 mm odpovídá dle ČSN EN 811+A3 nosnosti 825 Kg.
Odpověď:
Platí výška uvedená na výkresu A.1.2-06 Řez A-A - výška 3340 mm. Jde o průchozí výtah.
Rozměry a nosnosti kabiny zůstávají dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci, A.1.1.
Technická zpráva, 1.1.d) 1 h) Výtah, výtahová kabina. Projektant požaduje minimální nosnost
675KG.
Dotaz č.8 :
V zaslaném CD s projektovou dokumentací schází dokladová část – stavební povolení,
vyjádření dotčených orgánů státní správy apod., přičemž dle vyhlášky 230/2012 Sb. je
stanoveno, že příslušnou dokumentací dle § 44, odst. 4 zákona 137/2006 Sb. je dokumentace
pro provedení stavby, přičemž dle vyhlášky 499/2006 Sb. je dokladová část součástí
dokumentace pro provedení stavby. Z výše uvedeného vyplývá, že zadávací dokumentace
není úplná a nebyla uveřejněna a poskytnuta v souladu se zákonem 137/2006 Sb. Zadavatel v
tomto případě nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro
zpracování nabídky, v důsledku čehož hrozí zrušení celého zadávacího řízení (podrobněji viz
rozhodnutí ÚOHS č.j.: ÚOHS-S248/2009/VZ-14223/2009/510/MOn, ze dne 16. prosince
2009). Proto žádáme zadavatele o poskytnutí této chybějící části zadávací dokumentace,
respektive dokumentace pro provedení stavby, a přiměřené prodloužení lhůty pro podání
nabídek. Mimo to dle zaslaného návrhu realizační smlouvy, čl. I Předmět plnění, odst. 1.3
máme dílo provést i dle „rozhodnutí a povolení příslušných orgánů státní správy“.
Odpověď:
Zadavatel přistupuje k novému uveřejnění kompletní přílohy č. 3 zadávací dokumentace na
Profilu zadavatele. Viz níže čl. II tohoto dopisu.
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Dotaz č.9 :
Zadavatel v rámci dodatečných informací č. II ze dne 19. 1. 2016 toho dne uveřejněných na
profilu zadavatele, poskytl v souladu s § 49, odst. 4 zákona 137/2006 Sb. doplnění projektové
dokumentace SO 06, která nebyla uchazečům o veřejnou zakázku poskytnuta na CD s
projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že dle § 44 odst. 1 je za správnost a úplnost
zadávací dokumentace odpovědný zadavatel, a uchazečům nebyla poskytnuta úplná zadávací
dokumentace veřejné zakázky na CD, o jehož zaslání museli uchazeči požádat dle zadávací
dokumentace, jsme toho názoru, že podle § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích
podmínek (tj. i úpravy a změny v projektové dokumentaci, která je podle § 44 odst. 4 písm. a)
součástí zadávací dokumentace), je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání
žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy
provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh
možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou
původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. Proto žádáme
zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Odpověď:
Viz. níže čl. II. tohoto dokumentu.
II.
Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů
V souvislosti se zjištěnými nedostatky v poskytnuté příloze č. 3 zadávací dokumentace na
CD, zadavatel přistupuje k uveřejnění kompletní aktualizované přílohy č. 3 na Profilu
zadavatele. V návaznosti na poskytnutí aktualizované revidované kompletní verze projektové
dokumentace zadavatel provedl adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 22. 03. 2016 (úterý) do 10:00 hodin.
V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek dochází i k posunutí:
• termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací
k zadávacím podmínkám. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne 14. 03.
2016 (pondělí)
• termínu pro připsání peněžní jistoty na stanovený účet zadavatele nejpozději v den
předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na 21. 03. 2016
(pondělí).
Zadavatel odeslal dnes tj. 28. 01. 2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do
Věstníku veřejných zakázek a následně do Úředního věstníku EU (TEDu).
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