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Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám na základě vysvětlení
Zadavatele
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ze dne 27. 1. 2021
Zadavatel, Plzeňská teplárenská, a.s., IČ 497 90 480, se sídlem Doubravecká 2760/1,
301 00 Plzeň – Východní předměstí, zapsaná v oddílu B, vložce 392 obchodního rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, v souladu s ustanovením článku 4. Zadávací dokumentace
– Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace) Vám tímto poskytuje
dodatečné informace k Zadávací dokumentaci na zakázku „Výměníkové stanice –
rekonstrukce ohřevu V.“ zveřejněné dne 16. 12. 2021 pod evidenčním zakázky VZ0105914
na profilu zadavatele (https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas).
Dodatečné informace poskytnuté k dotazům účastníků
Dotaz č. 1
Zadavatel v rámci prokázání technické kvalifikace požaduje předložit seznam techniků,
resp. 3 osob s odborností – Svářečské oprávnění a zkoušky pro svařování energetického
potrubí.
Bude zadavatel akceptovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předložíme
pro 3 osoby svářečské oprávnění, a to Certifikát svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1?
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:
Zadavatel uvádí, že pro uvedenou odbornost „Svářečská oprávnění a zkoušky
pro svařování energetického potrubí“ bude akceptovat předložení vyplněného a podepsaného
dokumentu s názvem Seznamu techniků, jehož vzor je uveden v Příloze č. 5 Zadávací
dokumentace, s uvedením minimálně 3 osob s platným svářečským oprávněním dle ČSN EN
ISO 9606-1, které však musí obsahovat též úřední zkoušku pro svařování energetického
potrubí.

Dotaz č. 2
SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, článek 1 odst. 3: „Zhotovitel se zavazuje provést všechny
služby, práce a zajistit dodávky všech věcí, a to i těch, které nejsou specificky uvedeny
ve smlouvě, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně
odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce
a/nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.“
Dodavatel žádá o úpravu čl. I a především odst. 3, kdy není přípustné, aby zadavatel
jakýmkoliv způsobem přenášel odpovědnost za správnost a úplnost údajů uvedených v ZD
na dodavatele, a to i z toho důvodu, že by se mohl dostat do situace, že by obdržel vzájemně
neporovnatelné nabídky. Pokud zadavatel v podmínkách zadání stanoví, že by měli dodavatelé
odpovídat i za práce a služby, které zadavatel v předmětu veřejné zakázky nespecifikoval, ale
které jsou k řádnému provedení díla nezbytné, vede tento postup ke změnám zadavatelem
stanoveného předmětu VZ o další plnění, která mohou být u různých dodavatelů vzájemně
odlišná a tedy neporovnatelná. Tedy z těchto důvodů žádá dodavatel o stanovení předmětu díla
s odkazem na výkaz výměr.
Dotaz č. 3
SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, odpovědnost za škodu: Účastník žádá zadavatele s ohledem
na rozsah díla a vyváženost smluvních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem
a s odkazem na zásadu přiměřenosti zadávacích podmínek doplnit do smlouvy o dílo limitaci
náhrady škody, a to do maximální výše 100 % ceny díla bez DPH.
Dotaz č. 4
SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, smluvní sankce: Účastník žádá zadavatele s ohledem
na rozsah díla a vyváženost smluvních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem
a s odkazem na zásadu přiměřenosti zadávacích podmínek doplnit do smlouvy o dílo limitaci
úhrnných smluvních pokut do maximální výše 30 % z ceny díla bez DPH.
Dotaz č. 5
SoD, Příloha č. 9 – č. 12 ZD, klimatická doložka: Žádáme zadavatele, aby do SoD doplnil
podmínky pro přerušení prací zhotovitele z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
Navrhujeme následující znění: „V případě nepříznivých klimatických podmínek (silný nepřetržitý
déšť, nárazový vítr nad 20 m/s, teploty pod -5°C, 3 dny za sebou) zhotovitel dílo přeruší
na dobu nezbytně nutnou, tak, aby nedošlo k porušení technologických postupů a tím
ke znehodnocení prováděného díla. Takové přerušení a následné obnovení prací bude řádně
zapsáno ve stavebním deníku. O tuto dobu se prodlužuje termín plnění.“
Dotaz č. 6
S ohledem na současnou situaci výskytu a šíření koronaviru (SARS CoV-2), zdvořile
žádáme, aby do návrhu smlouvy o dílo v Příloze č. 9 – č. 12 ZD bylo přidáno následující
ustanovení: „Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je
vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými
opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru). Prodlení zhotovitele
v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv
nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.“

Odpověď Zadavatele na dotazy č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6
Zadavatel uvádí, že trvá na původním znění návrhů textů smluv o dílo, které jsou jako
Příloha č. 9 – 12 nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
S pozdravem

Ing. Jitka Navrátilová
na základě pověření ze dne 16. 12. 2020

