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____________________________________________________________________________________
Dne 21. 01. 2022 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 01
V bodě 4.1 Doba plnění zadávací dokumentace se uvádí požadovaný termín na dokončení 1. etapy (MJČ)
lhůta T+3 týdny od zahájení stavby a termín pro dokončení 2. etapy (MOR) T+1 týden od zahájení etapy.
Vzhledem k dodacím lhůtám výroby technologie a SW nejsou tyto termíny reálné, navíc není definován
začátek 2. etapy. Zároveň se v tomto bodě uvádí předpokládaný termín dokončení 5 měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy, nedošlo k omylu při určení požadovaných termínů dokončení jednotlivých etap?
Vysvětlení 01
Zadavatel upřesňuje požadavek uvedený v kap. 4.1. zadávací dokumentace. Zadavatel předpokládá plnění
veřejné zakázky do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy s tím, že podrobněji je otázka termínů plnění
specifikována v závazném návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
1) Předání a převzetí prostoru staveniště proběhne do 10 pracovních dnů od pokynu objednatele
(viz Smlouva o dílo).
2) Dokončení etapy 1 Masarykova x Sadová: do 3 týdnů od převzetí staveniště (viz Smlouva o dílo).
3) Dokončení etapy 2 Masarykova x Sadová: do 1 týdne od zahájení etapy (etapa bude zahájena
na základě výzvy objednatele bez zbytečného odkladu po dokončení etapy 1) (viz Smlouva o dílo).
4) Dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části): do 150 kalendářních dnů od předání
staveniště (viz Smlouva o dílo).
5) Dřívější plnění je možné.
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Zahájení plnění, tj. období 5 kalendářních měsíců (150 kalendářních dnů) pro realizaci předmětu veřejné
zakázky, započne ihned po nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel si je nicméně vědom, že musí při plnění
zohlednit dodací lhůty výroby technologie a SW – proto předpokládá předání staveniště až ve chvíli, kdy
bude (za dodavatele) zřejmé, že je reálně možné dodržet termín plnění stanovený pro etapu 1, tj. realizaci
této etapy do 3 týdnů od předání a převzetí staveniště. Obdobně zadavatel předpokládá zahájení etapy 2,
tedy takovým způsobem, aby bylo ze strany dodavatele reálně možné dodržet termín plnění stanovený pro
etapu 2, tj. realizaci druhé etapy do 1 týdne od výzvy objednatele.
Celkově však musí být plnění dokončeno nejpozději do 5 kalendářních měsíců (150 kalendářních dnů) od
nabytí účinnosti smlouvy. Zároveň platí, že pokud to dodávky technologií a SW umožní, je možné dřívější
plnění.
Omezení platná pro dokončení etapy č. 1 (3 kalendářní týdny) a pro dokončení etapy č. 2 (1 kalendářní
týden) jsou zadavatelem stanovena kvůli zkrácení omezení provozu způsobeného stavebními a/nebo
technologickými pracemi vítězného dodavatele na dobu nezbytně nutnou, nikoli z důvodu požadavku na
nereálné a nesplnitelné termíny plnění. Zadavatel při stanovení zadávacích a smluvních podmínek
zohlednil delší dodací lhůty výroby technologie a SW a nastavil tak celkový termín plnění na 5 kalendářních
měsíců (150 kalendářních dnů).
Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací
podmínky, zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 24. 01. 2022

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2022.01.24
Matějíček Datum:
21:19:03 +01'00'
Vladimír Matějíček
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele
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