Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce:
„Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“

Veřejná zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 357588.

Zadavatel veřejné zakázky:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČO: 70888337
Zastoupený
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,
se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 61600
IČO: 28360125

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího
řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář,
s.r.o.
V souladu s ustanovením § 49 zákona odpovídá zadavatel na žádost o dodatečné informace
vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 16:
Termíny dokončení jednotlivých etap díla, uvedené v čl. VII. bod 1. SoD v sobě zahrnují také lhůty
pro přejímací řízení dle článku IX. bodu 1 smlouvy - tzn. výstupy
dokončené etapy je třeba předat o 14 dnů (příp. 2 dny) dříve než je stanovený termín zpracování nebo
přejímací řízení začíná až dnem předání dokončené etapy v termínu dle čl. VII. bod 1?
Odpověď na dotaz č. 16
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Zadavatel dle ustanovení smlouvy čl. IX odst. 1 požaduje pro jednotlivé etapy lhůtu přejímacího řízení
v délce 14 resp. 2 dnů, jež je součástí lhůty pro plnění jednotlivé etapy uvedené v čl. VII odst. 1
smlouvy. Zadavatel tedy požaduje, aby zhotovitel odevzdal dílo alespoň 14 dní, resp. 2 dny, před
uplynutím lhůty pro plnění jednotlivé etapy, aby bylo možné považovat ukončení jednotlivé etapy za
včasné.

Dotaz č. 17:
Článek VII. bod 1 smlouvy se uvádí, že.... "V případě etap 2 až 4 je objednatel oprávněn stanovit i
lhůtu kratší ve vztahu k rozsahu a obsahu připomínek a stanovisek k návrhu ZÚR JMK."
Na základě našich dosavadních zkušeností se zpracováním ÚPD krajů jsme přesvědčeni, že zejména v
případě 3. etapy "Úprava dokumentace pro veřejné projednání návrhu ZÚR JMK dle §39 SZ" je
stanovená lhůta pro zpracování příliš krátká a zakládá značné riziko nedostatečné reflexe stanovisek a
připomínek k předchozí etapě návrhu ZÚR JMK. Ve spojení s očekávanými komplikacemi při
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projednání návrhu ZÚR a sankčními ustanoveními čl. XIII., bod 5.+.6. smlouvy tak vzniká zásadní
riziko, jehož důsledkům bude vystaven výhradně vybraný zhotovitel.
Z tohoto důvodu vznášíme dotaz, zda je možné na straně zadavatele termín zpracování 3. etapy ZÚR
JMK modifikovat tak, aby byly vytvořeny podmínky pro kvalitní zpracování této, v celkovém
kontextu pořízení ZÚR JMK, mimořádně důležité etapy.
Odpověď na dotaz č. 17
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Doba plnění veřejné zakázky, a to pro všechny 4 etapy předmětu plnění veřejné zakázky, byla
v zadávací dokumentaci stanovena jednoznačně.

V Brně dne 16.09.2013

Elektronicky podepsal(a) Mgr.
Jan Tejkal
Datum: 2013.09.16 11:13:02

____________________________
Jihomoravský kraj
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal
jednatel
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