
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3                                           
ZE DNE 22. 3. 2013

ZADAVATEL: Město Bakov nad Jizerou

Sídlem: Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Zastoupený: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

IČ: 00237418

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Územní plán Bakova nad Jizerou

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace

k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V původní ZD, konkrétně v příloze č. 2 je uvedeno:

Doplňující průzkumy a rozbory řešeného území budou odevzdány v jednom vyhotovení v tištěné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu DWG, JPG, PDF.

V dodatečných informacích č. 1, žádost č. 13, byl vznesen dotaz na jiný formát než jen .dwg. 

Dodatečná informace č. 13 obsahuje konstatování, že je trváno na formátu .dwg pro zpracování 

dokumentace.

Doplňující průzkumy a rozbory jsou pouze jednou z částí ÚP (dokumentace), v původní ZD byl formát 

.dwg zmíněn pouze v souvislosti s touto částí ÚP, ve vztahu k dalším částem ÚP nebyl formát vůbec 

řešen.

Dotaz tedy zní, zda opravdu celý ÚP má být zpracován ve formátu .dwg, či jen dopl. průzkumy a 

rozbory?

Jde mi i o to, že software AutoCAD (formát .dwg) je pro ÚP už do značné míry překonaný jinými 

programy. Navíc ORP Mladá Boleslav (úřad územního plánování pro Bakov n. J.) používá právě 

dotazovaný ArcGIS, z pohledu kompatibility dat by bylo lepší umožnit i zpracování v jiném formátu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel připouští zpracování v jiném formátu než je formát dwg.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

1) V dodatečných informacích č. 1, žádost č. 14 a dod. informace č. 14 je uvedeno, že do SoD nelze 

jakkoli uchazečem zasahovat.

V dodatečných informacích č. 2, žádost č. 4 a dod. informace č. 4 je v souvislosti se SoD a pojištěním 

za škody zmíněno, že navrhované znění uvedené v žádosti č. 4 je do SoD postačující (mimochodem 

můj dotaz).



No a můj dotaz je, kam mám uvedené postačující znění uvést, když se do SoD nesmí zasahovat? 

(navrhuji ve smlouvě barevně zvýraznit úpravu v tomto bodě)

2) K tomu VŘ konkrétně – že nejsou požadovány reference je podle našeho názoru chyba. Generel 

ÚSES, který nakonec není požadován, je z několika důvodu nesmysl (mj. se pro úroveň obce, jejíž 

území ÚP řeší, nikdy nezpracovával, vždy to byla větší územní jednotka – např. okres či kraj).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

1) Formulace uvedená ve smlouvě o dílo týkající se pojistné smlouvy není terminologicky zcela 

přesná. Zadavatel přesto požaduje, aby taková formulace byla ve smlouvě o dílo ponechána a 

uchazeči pouze uvedli výši limitu pojistného plnění sjednanou v jejich pojistné smlouvě. Tuto 

nepřesnost bude následně před podpisem smlouvy možno považovat za chybu v psaní a bude 

provedena úprava na „limit pojistného plnění“.

2) Zadavatel není povinen požadovat prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu 

formou předložení referencí. Zadavatel bere informaci uchazeče na vědomí, avšak trvá na vymezení 

kvalifikačních předpokladů uvedených v kvalifikační dokumentaci. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V bodě 8 výzvy je uvedeno:

8.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy a její příloze, 

které jsou součástí této zadávací dokumentace.

8.2. Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

• Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a 

nabídková cena včetně DPH.

• Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky.

• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky.

• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých fází plnění veřejné 

zakázky.

No a pak tu máme SoD a kap.:

III.2.      Specifikace ceny (bez DPH) dle jednotlivých částí zpracování:

                              „jednotlivé etapy“

III.3.      Celková cena (bez DPH) činí:     ......,- Kč

(slovy: )

III.4.      K ceně bude přičtena DPH platná ke dni vystavení faktury.

Takže dle SoD nelze splnit kapitolu 8 výzvy. Takže co je, prosím, přednější?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu dle rozsahu uvedené ve vzoru Smlouvy o dílo. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Drobnost v SoD

VII.3.    Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení se zhotovením 

díla nebo jeho dílčí části dle článku „plnění díla“ více než 15 dní, nebo jestliže z chování zhotovitele je 



zřejmé, že termín dokončení díla nebo jeho jednotlivých částí dle článku „plnění díla“ nebude dodržen 

a zhotovitel do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele neprovede nápravu či neposkytne 

objednateli dostatečnou jistotu, že dílo dokončí ve lhůtě, která nepřesahuje řádný termín dokončení 

díla o 15 dní.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

V článku VII. odst. VII.3 vzorové smlouvy o dílo je nesprávně uvedeno slovo „objednatel“ namísto 

„zhotovitel“. Z celkového kontextu odstavce je však zřejmé, že

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je v prodlení zhotovitel se zhotovením díla nebo 

jeho dílčí části…

  

Zadavatel požaduje, aby taková formulace byla ve smlouvě o dílo ponechána. Tuto nepřesnost bude 

následně před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem možno považovat za chybu v psaní a bude 

provedena úprava.

S pozdravem

Klára Topolová

GORDION, s.r.o.

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 -  Vysočany

Tel.: +420 281 021 824, fax: +420 281 021 825, e-mail: topolova@gordion.cz
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