MĚSTO BOHUMÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín
MUBO/24974/2019/INV/PeE

V Bohumíně dne 09. 07. 2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)
Číslo jednací:
Název zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

MUBO/17910/2019/INV/PeE
Lesopark Na Panském v Bohumíně
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1)
Rozumíme správně, že konečný termín dokončení díla je stanoven dle smlouvy o dílo do
31.5.2021 v plném souladu s čl. X. Předání a převzetí díla a součástí převzetí a předání „díla“
tedy nebudou položky – rozsah díla týkajících se následné péče?
Odpověď:
Konečný termín dokončení díla je 31.05.2021. Součástí převzetí díla k tomuto datu tedy
nebudou položky týkajících se následné péče. Následná péče bude prováděna následovně po
dobu 3 let, je součástí díla a bude ji provádět vybraný dodavatel. Následná péče bude
samostatně protokolárně přebírána a hrazena dle smluvních podmínek uvedených v čl. IV.,
druhém odst. 4.4.
Dotaz č. 2)
Dovolujeme si upozornit na rozpor mezi dobou následné péče a záruční dobou. Záruka při
splnění konečného termínu předání díla končí 1.6.2024 přičemž následná péče 9/2023.
Prosíme tedy o úpravu smluvních podmínek zohledňující danou skutečnost.
Odpověď:
Smluvní podmínky nebudeme upravovat. Záruka zůstává ještě nějaký čas po následné péči.
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Dotaz č. 3)
V čl. II Předmět smlouvy odstavce 2.1 Předmět díla je uvedeno:
Součástí díla musí být mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací
i následující práce, činnosti a povinnosti:
• Součástí zakázky je následná péče po dobu 3 let po ukončení realizace. Bude
zahrnovat činnosti v péči o stromy a keře (např. zálivky, péče o kořenovou mísu,
kontroly kotvení, výchovný řez apod.) a o luční trávníky (seče, hrabání listí, apod.), vše
dle PD. Uhynulé sazenice budou v prvních třech letech nahrazovány v rámci záruky.
Dovolujeme si požádat o úpravu těchto smluvních podmínek – např. Uhynulé sazenice budou
z důvodu porušení nedodržení rozsahu následné péče dle PD a rozpočtu po dobu realizace
následné péče zhotovitelem vyměněny v rámci záruky. Současné znění smluvních podmínek
je v rozporu s platnými zákony a umožňuje objednateli požadovat výměnu uhynulých sazenic
i z důvodu, které nezavinil zhotovitel např. vandalismus, nedostatečná péče (zhotovitel např.
vyčerpá množství zálivek a objednatel další zálivky neobjedná atd.), napadení škůdci,
chorobami, atd.
Odpověď:
Následnou péči bude provádět vybraný dodavatel, proto by tato péče měla být dostatečná.
Pokud dojde k poškození např. vandalstvím, či škůdci, které zhotovitel nezavinil, má právo se
v reklamačním řízení k tomuto vyjádřit a reklamaci odmítnout.
Dotaz č. 4)
V čl. II Předmět smlouvy odstavce 2.1 Předmět díla je uvedeno v posledním bodě:
• Zhotovitel bude po celou dobu stavby spolupracovat s archeologickým dohledem,
biologickým dozorem, koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby a řídit se
jejich pokyny. Rovněž splní požadavky a podmínky AOPK ČR.
Prosíme o specifikaci požadavků AOPK ČR, dle smlouvy o dílo. Rozumíme správně, že
objednatel má namysli stávající podmínky nebo budoucí, které by měnily požadavky na
realizaci stavby, výkaz výměr?
Odpověď:
Jedná se nám o dobrou spolupráci a akceptování doporučení těchto pracovníků. Pokud by
požadavky měly vliv na cenu a rozsah díla, bylo by toto upraveno v rámci dodatku smlouvy o
dílo.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic
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