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Vysvětlení zadávací dokumentace – VIII
Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
70888337

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:

Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně
Černovicích

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou
dne 16. 7. 2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:
Dotaz č. VIII/1:
D.1.1.1.01 Stavební část, ve výkazu výměr jsou obsaženy položky s p.č. 159, 160 vodící kolejnice
a zároveň v rozpočtu PS01 Technologie se vyskytuje kolejová dráha, máme za to, že se jedná
o duplicitu, žádáme o prověření a případnou úpravu rozpočtu.
Odpověď na dotaz č. VIII/1:
Dodavatel ocení vodicí kolejnice v části PS01 Technologie list PS01 PS01 Pol.
Položky č. 159 a 160 (zámečnický prvek 24cd/Z102) byly ze soupisu prací a dodávek, D.1.1.1
D.1.1.1.01 Pol, vymazány (viz příloha „01 Stavba SDaP_korekce 19.7.2021“).
Podrobný popis kolejnic je uvedený v části PD. D.1.1.2.3.1 Zámečník.

Dotaz č. VIII/2:
Ve stavební části je stále uvedeno u položky p.č. 61 D+M Prefa podtext, Cenová nabídka č. C21Bn199
ze dne 3.5.2021, požadujeme o výmaz tohoto popisu.
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Odpověď na dotaz č. VIII/2:
Na základě požadavku uchazeče byl informativní popis odkazující na cenovou nabídku vymazán
ze soupisu prací a dodávek list D.1.1.1 D.1.1.1.01 Pol (viz příloha „01 Stavba SDaP_korekce
19.7.2021“).

Dotaz č. VIII/3:
29a/Z102 Posuvná brána, není zcela jasné kde se nachází, z vlastní úvahy předpokládáme, že se jedná
o záložní výjezd, který není v situaci zakreslen.
33/Z102 Posuvná brána, opravdu se jedná o zhotovení nové brány vjezdu do areálu, stávající brána
bude zdemontována? Prosíme o vyjádření skutečnosti.
Odpověď na dotaz č. VIII/3:
Poloha prvku 29a/Z102 je zakreslená ve výkrese D. 1.1.2.2.02 Půdorys 1.NP Jedná se obránu, která
odděluje provozy výjezdové základny a autoprovozu.
Prvek 33/Z102 jedná se o novou záložní bránu areálu výjezdové základny ZZS JmK v Černovicích.
Brána se nachází v oplocení na severním okraji areálu.
Uchazeč ocení prvky 29a/Z102 a 33/Z102 dle výpisu PSV D.1.1.2.3.1 Zámečník.

Dotaz č. VIII/4 – část 1):
K výzvě podání nabídek máme výhrady k těmto bodům zadávací dokumentace:
16.8 dodavatel může vyplnit do jednotkové ceny hodnotu 0 a bude považována za slevu poskytnutou
dodavatelem – bod 16.8 se domníváme, že není úplně v pořádku, ohledně objektivity.
Odpověď na dotaz č. VIII/4 – část 1):
Ze žádosti není zřejmé, v čem konkrétně výhrada dodavatele ohledně objektivity uvedeného
ustanovení spočívá, zadavatel se k ní proto nemůže blíže vyjádřit. V obecné rovině zadavatel uvádí,
že uvedené ustanovení dle jeho názoru nijak nenarušuje základní zásady zadávacího procesu ani není
v rozporu jinými pravidly stanovenými ZZVZ a souvisejícími právními předpisy.

Dotaz č. VIII/4 – část 2):
16.9, 16.10 Manipulace, odvoz, uložení či poplatek vybouraných hmot nebo zeminy, vitrostaveništní
přesun apod. má být zakalkulováno v rámci jiných položek. Požadujeme pro jednoznačnost
a porovnatelnost nabídek doplnit položky do soupisu prací co se týče bodu 16.9, 16.10 a nenechávat
na dodavateli kalkulaci nákladů do ostatních položek, které k tomu nejsou určeny.
Odpověď na dotaz č. VIII/4 – část 2):
16.9. Soupis předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vybouranými hmotami, položky,
které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení
vybouraných hmot si zajišťuje účastník podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak
musí účastník zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to,
jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního
materiálu.
16.10.Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba
uložení vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností
účastníka zakalkulovat do své nabídky i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda Soupis obsahuje
nebo neobsahuje položku „poplatek za skládku“. Zadavatel v době sestavení Soupisu nezná a znát
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nemůže, jaký technologický postup účastník zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných
hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.
Uveřejněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje položky
pro nacenění uchazečem dotazovaných položek. Do předmětných položek uchazeč zohlední
i příslušné poplatky zmíněné v bodu 16.10. Zadávací dokumentace.
Dotaz č. VIII/4 – část 3):
16.12 Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že oceněný soupis neobsahuje všechny položky,
které byly obsahem nevyplněného Soupisu, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito
položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného soupisu.
+ V rekapitulaci celkových nákladů část 05 Nemovitý majetek – dlouhodobý nehmotný majetek
= na základě odpovědi dodatečných informací II, bylo odpovězeno: pro případ, že uchazeč uvažuje
s jednotkovou cenou vyšší než 60 000 Kč vč DPH v oddíle 04, uvede je vč. nacenění v rámci Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako nový oddíl 05.
Jak již bylo zmíněno, nemůže zadavatel přenášet odpovědnost na dodavatele, ve smyslu že zadavatel
poskytl neúplné podklady, a práce či dodávky neobsažené v soupisu budou zahrnuty v ceně ostatních
položek. Rekapitulace celkových nákladů stavby, část 05, Soupis by měl pro úplnost a jednoznačnost
poskytnout zadavatel.
Dodavatel upozorňuje zadavatele, že podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
podle kterého je zadavatel povinen zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům
v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.
Zadavatel zejména nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek
na dodavatele. Zadavatel je odpovědný za správnost a úplnost zadávacích podmínek, zadavatel má
poskytnout dodavatelům takové podklady pro účast v zadávacím řízení, aniž by se museli zabývat
tím, zda tyto podmínky neobsahují nesprávnosti, zda jsou úplné, nerozporné, dostatečně podrobné
apod.
Považujeme tedy zmíněné body přinejmenším za rozporuplné. Zadávací dokumentace musí být
transparentní, dostatečně konkrétní a srozumitelná tak, aby na jejím základě mohla proběhnout
korektní soutěž.
Odpověď na dotaz č. VIII/4 – část 3):
„Vysvětlení zadávací dokumentace – II“ uveřejněné zadavatelem dne 30.06.2021: NEHMOTNÝ
MAJETEK (není účetně součástí stavby a nevstupuje tak do celkové ceny zkolaudované stavby). Dělí
se na „Drobný nehmotný majetek" s pořizovací jednotkovou cenou do 60.000, - Kč vč. DPH
a na „Dlouhodobý nehmotný majetek" s pořizovací jednotkovou cenou nad 60.000, - Kč vč. DPH.
V rámci zpracovávání Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ocenil zhotovitel
projektové dokumentace veškeré položky spadající do kategorie NEHMOTNÝ MAJETEK jednotkovou
cenou do 60.000, - Kč vč. DPH.
Z uvedeného důvodu jsou veškeré položky uvedeny v oddíle „04 Nehmotný drobný SPaP“.
Pro případ, že by uchazeč o VZ uvažoval o nacenění některých položek (uvedených v rámci
uveřejněné Zadávací dokumentace v oddíle „04 Nehmotný drobný SPaP“) jednotkovou cenou
přesahující částku 60.000, - Kč vč. DPH, uvede je včetně nacenění v rámci Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr jako nový oddíl „05 Nehmotný dlouhodobý SPaP“.
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Rozdělení/zařazení položek uvedených v uveřejněném soupisu stavebních prací dodávek a služeb,
které se týkají nehmotného majetku bylo provedeno na základě předpokládaných jednotkových
cen specifikovaných zhotovitelem projektové dokumentace v předaném rozpočtu.
„Vysvětlením zadávací dokumentace – II“ uveřejněným dne 30.06.2021 zadavatel pouze akceptuje,
že uchazeč může při naceňování předmětných položek dospět k jednotkovým cenám odlišným od
jednotkových cen předpokládaných zhotovitelem projektové dokumentace. Celkový
rozsah/množství položek uvedených v uveřejněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, se tímto nemění. Specifikace položek uvedených v uveřejněném soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se tímto nemění.
S ohledem na výše uvedené zastává zadavatel názor, že objektivnost zůstává zachována, zadávací
podmínky jsou správné a úplné a umožňují transparentní průběh zadávacího řízení.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Seznam příloh:
1. „01 Stavba SDaP_korekce 19.7.2021“
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