Veřejná zakázka „Generální dodavatel stavby Dopravního VaV centra“
bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
(odpověď na dotaz č. 1-3)

dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“)

Otevřené zadávací řízení podle ZVZ
Veřejná zakázka

VZ č. 10/26
„Generální dodavatel stavby Dopravního VaV centra“
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Název zadavatele
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00
IČ: 44994575

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto
poskytuje v souladu s ust. § 49 odst. 3 ZVZ níže uvedené dodatečné informace k zadávacím
podmínkám veřejné zakázky.
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1. Dotaz:
V čl. 10.1 Zadávací dokumentace (dále ZD) je uvedeno, že cena bude "... zároveň v oceněném
výkazu výměr." Je možné předložit oceněný výkaz výměr (dále VV), hlavně stavební části s
odstraněnými řádkami výpočtů a popisů (modrý a zelený tisk)? Velmi by nám to usnadnilo
převod položek do našeho kalkulačního programu a zpětný převod jednotkových cen. Určitě
to i zpřehlední VV. Event. - bylo by možné obdržet tyto VV ve variantě slepého rozpočtu bez
tisku výpočtů a poznámek? Program BUILDpower to umí.
Odpověď zadavatele:
Řádky výpočtů a popisů jsou nedílnou součástí VV, jsou uvedeny pro větší
přehlednost a dohledatelnost jednotlivých výměr u položek a snadnější orientaci ve
výkazu celé stavby. V programu BUILDpower je samozřejmě možné tentýž VV
exportovat do Excelu bez těchto řádků, je potom ovšem hůře dohledatelné, jak
rozpočtář k těmto výměrám došel či neopomněl některou položku, či popř. odhalit ve
VV případné nedostatky. Z tohoto důvodu zadavatel vyžaduje dodržení struktury
stávající VV, jež je součástí Zadávací dokumentace.
2. Dotaz:
Je možné předložit oceněný VV i v jiném tvaru a upravený, než byl předložen? Skladba a
obsah (celková cena) by zůstal nezměněn.
Odpověď zadavatele:
Pro porovnání jednotlivých nabídek je důležité, aby jednotlivé položky byly
kontrolovatelné co do obsahu a skladby položky (položky dle ÚRS-devítimístné kódy
položek přesně vymezují, co je v položce kalkulováno) i dle výměry. Jiná grafická
úprava (tab. na šířku atp.) či formát souboru (např. .pdf) není na závadu, je-li
dodržena struktura VV.
Doplnění dotazu č. 1 – 2:
Po podrobném prostudování výkazů výměr jednotlivých profesí je zřejmé, že k úpravám
výkazů výměr musí dojít v každém případě - nejsou jednotné, chybí vzorce v buňkách, je
třeba doplnit odkazy a mnoho dalších úprav i pro tisk oceněných výkazů.
Odpověď zadavatele:
Nejednotnost formátu výkazů výměr jednotlivých částí projektu není problémem,
který by bránil jejich nacenění. Každá specializace má svoje specifika a každý
specialista pracuje s jiným softwarem, výstupy jsou tedy různé. Pro práci s VV není
smysluplné tyto odlišné části sjednocovat do jedné tabulky, tato by byla velmi
nepřehledná a odlišnosti jednotlivých profesí by těžko postihla. V případě, že v
některých souborech chybí vzorce, není problémem tyto si doplnit dle potřeby, stejně
tak změnit okraje při tisku, písmo apod. Pro kontrolu celkových nákladů nabídek je
však třeba, aby všichni naceňovali stejné položky, jinak nebude porovnání cen
objektivní. Případné nedodržení položkového rozpočtu VV, zásahy do struktury VV,
nebo vypuštění jednotlivých, a to jakýchkoliv položek bude zadavatel posuzovat jako
porušení podmínek zadávacího řízení a bude takovou nabídku hodnotit jako
nepřijatelnou a v souladu s § 76 z.č.136/2006 Sb. rozhodne o její vyloučení z veřejné
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soutěže zadávané v tomto zadávacím řízení.

3. Dotaz:
Na straně 18 zadávací dokumentace jsou uvedeny požadavky na Experta pro BOZP, PO,
přičemž jeden z bodů je prokázání zaměstnaneckého poměru pracovní smlouvou. Je nutné
prokazovat zaměstnanecký poměr pracovní smlouvou, která je osobním dokladem mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem, nebo lze tento bod kvalifikace splnit čestným prohlášením
o existenci pracovního poměru s uvedením doby trvání jako u ostatních členů týmu?
Odpověď zadavatele:
Ano tento požadavek lze splnit čestným prohlášením o existenci pracovního poměru
s uvedením doby trvání jako u ostatních členů týmu.

Ing. Jan Chalupa, CSc.
jednatel společnosti M-FINANCE, s.r.o.
z pověření zadavatele
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