
                                                                                                                                                 

„Zateplení tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ 

V Boskovicích dne 10. července 2014 

 

 

Věc:  Zadávací řízení „Zateplení tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ – dodatečné informace 

 

Dne 9. července 2014 byly doručeny žádosti o dodatečné informace (dotaz) k zadávací 

dokumentaci, týkající se veřejné zakázky malého rozsahu zadané v souladu s ust. § 18 odst. 5 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem 

„Zateplení tělocvičny ul. 5. května, Králíky“, která je spolufinancována za spoluúčasti 
Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti v rámci 

Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR), Oblast podpory: Realizace úspor 

energie. 

 

K níže uvedenému dotazu poskytuje zadavatel následující odpovědi. 
Dotaz: 
Ke kterým položkám patří takové množství sutě, které uvádíte  v rozpočtu? Domníváme  se, 
že tolik bourání se na této stavbě neprovádí. 

 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot     

979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
a 1.PP t 101,43 

979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km t 101,43 

979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 912,82 
979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 101,43 

979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 
5 m 

t 405,70 

979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 101,43 
979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 101,43 
 
 

Odpověď: 

Položka na přesuny hmot je počítána automaticky z jednotlivých položek rozpočtu. V 
případě této stavby zahrnuje zejména odvoz štěrkopískového prorostlého násypu v tl. 120 

mm v celé ploše střechy (položka číslo 47). Objem této položky je maximální a bude účtována 

dle skutečného objemu sejmutého násypu.  
Dále položka zahrnuje odvoz suti z demolice výplní otvorů, otlučení omítek a demolice 

povrchových vrstev kolem objektu pro vytvoření okapového chodníku. 

 
 

Dotaz: 

V návrhu smlouvy o dílo zadavatel mimo jiné požaduje: 
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„Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístnění 
velkoplošného informačního panelu a pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP.   

Bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu (nejpozději do 2 dnů po předání a 
převzetí staveniště) umístit velkoplošný informační panel, min. rozměr 5,1 x 2,4 m - dle 

platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického 

manuálu publicity pro OPŽP. Informační panel musí být zachován po celou dobu 
průběhu realizace projektu. Grafickou podobu a návrh provedení panelu si Zhotovitel 

před jeho výrobou odsouhlasí s Objednatelem. 

V termínu do 2 týdnů ode dne předání a převzetí díla nahradit informační panel dobře 
viditelnou a dostatečně velkou, min. rozměry 30 x 40 cm, stálou informační tabulí 

(pamětní deskou) - dle platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce 

podpory a Grafického manuálu publicity pro OPŽP. Konečnou podobu pamětní desky 
musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací 

konzultovat s objednatelem a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech 

přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace apod.). Umístění 
trvalé pamětní desky bude projednáno s oddělením majetkové správy objednatele. 

Předání energetického štítku a energetického průkazu.“ 

Žádáme Vás o sdělení, které položky v rozpočtu odpovídají výše uvedeným 
požadavkům. 
 

 
Odpověď: 

Dodání a umístnění velkoplošného informačního panelu a pamětní desky nebudou ze strany 

zadavatele požadovány. Dále taktéž nebude požadování vypracování a předání 
energetického průkazu. Zadavatel požaduje pouze předání energetického průkazu. Náklady 

na vypracování energetického průkazu budou zahrnuty do vedlejších rozpočtových nákladů 

v rámci položky „Kompletační činnost (IČD)“. 
 

 

Na základě uvedeného dotazu zadavatel upravuje v příloze č. 3 Zadávací dokumentace – 

články 2.3 a 2.12 takto: 

2.3 Součástí díla je rovněž: 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací na montáži 
zateplovacího systému, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou 
zateplovacím systémem zakryty, 

 zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 
předání stavby, 

 všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby, 

 zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné 
podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část 
bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu 

*.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel),  
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 zpracování a předložení dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle platné 
vyhlášky) při předání stavby, 

 veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro 

řádné provedení a dokončení díla, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

 účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku, 

 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 

 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

 provedení přejímky stavby,  

 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 

díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, pojištění atd.,  

 průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou 

vyhotoveních, 

 Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy o dílo je realizace projektu 
realizovaného objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí, je 

zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

- poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s 

realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 
- umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu 

všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním 

orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského 
účetního dvora, 

- archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu 

po dobu 15-ti let od ukončení stavby. 
 

2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním       
a instalací trvalé pamětní desky, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů 

o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za 
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účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), 
předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a 

požadovaném počtu, energetický průkaz, předáním listiny o záruce za odstranění 

vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.   

  
Zadavatel dále upravuje v příloze č. 3 Zadávací dokumentace – obchodní podmínky - články 

7.23 a 7.24 takto: 

7.23 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V 
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo 

prováděl sám.  

 
7.24.    Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (subdodavatele), 

než byli uvedeni v nabídce. Seznam subdodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna 

podzhotovitelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo.  

 
 

 

 

 

 ……………………………………… 
Mgr. Martin Budiš   

za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností 
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