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Všem zájemcům o veřejnou zakázku 
 
 
 
 

 
 
Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883 Č.j.   508/12/K V Brně, dne  5.10.2012 
 
 
Věc: Veřejná zakázka: 

„Pavilon Farmacie II – zhotovitel stavby“ 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (4) 
 

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, 
kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo 
informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně 
převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací 
dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § § 49 odst. 3 zákona na 
profilu zadavatele. 
 
Dotaz 5: Zadavatel uvádí :Cena díla je spolufinancována z prostředků OP VaVpI. Zadavatel si 

vyhrazuje právo prodloužit splatnost daň.dokladů v ojedinělých případech na 90 dní 
bez možnosti uplatnění úroku z prodlení - prodloužená splatnost z důvodu překlenutí 
období, kdy může dojít k opožděnému převodu fin.prostř. ze strukturálních fondů 
nebo ze státního rozpočtu. Dotaz : může zadavatel uvést v jakém finančním objemu je 
financování rozděleno (strukturální fondy,státní rozpočet , prostředky OP VaVpI, příp. 
jiné zdroje ) ?   

 
Odpověď 5: Podstatná část z celkových prostředků je hrazena z dotačních titulů.  
 
Dotaz 6: V celkových nákladech stavby ve výkaze je rovněž uveden PS 06 Ochrana stavby před 

účinky bludných proudů ( bez výkazu) , znamená to, že tento PS se nenaceňuje ? Pokud 
ano, prosíme o dodání.  

 
Odpověď 6: PS06 má pouze informativní charakter a neobsahuje samostatný výkaz výměr. Veškeré 

požadavky vyplývající z tohoto souboru jsou obsaženy v dotčených profesích. 
V celkových nákladech je kolonka PS 06 proškrtnutá. 

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě 
zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží 
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Dotaz 7: V celkových nákladech stavby ve výkaze je kompletace stavby , dle zadaného vzorce je 

zde uvedeno 1 % z celé stavby, toho je neměnné a povinné? V poznámce pod celkovými 
náklady je uvedeno, že 1. U jednotlivých profesí, stavebních objektů, inženýrských 
objektů a provozních souborů naceňte pouze ZRN. Všechny ostatní náklady (zařízení 
staveniště, doprava, revize, zaškolení obsluhy, kompletace, územní vlivy  atd.) jsou 
obsaženy buď ve stavebním rozpočtu SO 001 (zaškolení celého objektu, revize) nebo je 
dodavatel ocení procentuelní částkou v položce kompletace stavby (viz. řádek 63). 
Investor požaduje veškeré tyto náklady sloučit do výše vedené položky (kompletace 
stavby). Klasická hlava VI. a XI. rozpočtu se zde nevyskytuje. 

 
Odpověď 7: Položka kompletace stavby bude naceněna % podílem ze součtu hlavy II. a III. , dle 

odborného posouzení konkrétního dodavatele. Hodnota 1% obsažená v zadaném 
vzorci je pouze náhodnou hodnotou.  

 
Dotaz 8: V celkových nákladech stavby ve výkaze je uvedena 20 % daň na celou stavbu, je 

zatřídění správné ?  
 
Odpověď 8: Ano.  
 
Dotaz 9: V Odůvodnění veřejné zakázky je uveden požadavek na pojištění odpovědnosti za 

škodu 100 000 000 Kč. Musí ji mít uchazeč již uzavřenou, nebo bude stačit, když ji 
uzavře v případě úspěchu v soutěži a podpisu smlouvy? Tzn. jako dodavatel stavby by 
měl pojištění po celou dobu výstavby na částku 100 000 000 Kč uzavřenou. 

 
Odpověď 9: Vzhledem k tomu, že pojištění již není kvalifikačním předpokladem, nebude uchazeč 

prokazovat splnění podmínky na pojištění v rámci nabídky. Pojistnou smlouvu bude 
dokládat uchazeč, s kterým bude uzavřena smlouva.  

 
S pozdravem 
 

 Ing. Eliška Kudělková 
 za zastupujícího zadavatele 
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