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Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky
podle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném znění
(dále jen zákon …
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Od vodnění účelnosti ve ejné zakázky dle § 2 vyhlá ky
Popis pot eb, které mají být
Pot ebou zadavatele je zaji tění nové kanalizace a p evedení
splněním ve ejné zakázky
spla kových odpadních vod do kanalizačního systému města
naplněny.
Hronov, od jednotlivých nemovitostí v obci. Dal í pot ebou
zadavatele je roz í ení mo nosti rozvoje nové bytové výstavby a
občanské vybavenosti a tím uspokojení pot eb obyvatelstva.
Nedo lo ke změně oproti p edbě nému oznámení.
Popis p edmětu ve ejné zakázky.

Projekt
e í vybudování nové kanalizace a p evedení
spla kových odpadních vod do kanalizačního systému města
Hronov.
Trasa stok je vedena v místních komunikacích a v komunikacích
ve správě SÚS Královéhradeckého kraje. Pouze stoka A3 je
vedena po soukromých pozemcích. Kanalizační stoky, výtlaky a
čerpací stanice jsou podzemní liniovou stavbou, která nemá
zvlá tní po adavky na architektonické ztvárnění.
Stoková sí v profilu DN150, DN300 a DN400 mm bude navr ena
z ebrovaného polypropylenu, p ičem bude doplněna spojnými,
lomovými, spadi tními a revizními
achtami z betonových
prefabrikovaných díl o pr měru 1000mm v max. vzdálenosti
50m.
Potrubí z PP bude ukládáno do
těrkopískového lo e
s následným obsypem
těrkopískem. Zemní práce budou
prováděny v zapa ených rýhách. Ve zvodnělých úsecích bude
základová spára výkopu odvodněna drená í svedenou do
čerpacích jímek a voda p ečerpána mimo výkop do Zbečnického
potoka. Po ulo ení potrubí bude drená p eru ena a čerpací
jímky zru eny. V nezpevněných plochách bude proveden
hutněný zásyp vytě enou zeminou a povrch území bude uveden
do p vodního stavu. Ve zpevněných plochách bude proveden
zásyp těrkovým materiálem hutněným po 200mm.
Oprava krycího koberce ABS I u místních komunikací bude
provedena s p esahem 0,5m na obě strany.
Kanalizační potrubí bude vedeno v ocelových chráničkách
s mo ností p ípadné výměny.
Čerpací stanice ČS 1 a ČS2 je prefabrikovaná o vnit ním
kruhovém pr ezu 2,0m s vnit ní světlou vý kou konstrukce 3,2m.
Podzemní část vytvá í prostor mokré čerpací jímky, ve které
budou osazena ponorná kalová čerpadla, která jsou součástí
provozního souboru. Čerpací stanice bude mít bezpečnostní
p epad DN 300 do blízké vodoteče.
Výtlačné
potrubí
v profilu
DN
80
bude
navr eno
z vysokotuhostního polyethylenu ady PE 100.
Z d vodu zasí ovanosti některých úsek p evá ně velmi úzkých
uliček bude nutné v některých částech p elo it vodovodní ad.
Navr ené p elo ky budou ukládány do společného výkopu
s kanalizačními stokami p i dodr ení odstupových vzdáleností.
Gravitační de ová stoka D1 a D2 je navr ena v profilu DN 400
z ebrovaného potrubí.
P edmětem ve ejné zakázky jsou dále ostatní a vedlej í náklady
(viz Zadávací dokumentace….
Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.
Nedo lo ke změně oproti p edbě nému oznámení.

Popis vzájemného vztahu

Realizace p edmětu ve ejné zakázky plně p ispěje k naplnění cíl
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p edmětu ve ejné zakázky a
pot eb zadavatele.

zadavatele, a to vybudováním nové kanalizace, p evedení
spla kových vod z oblasti.

Popis změny v p edpokládaném
termínu splnění ve ejné zakázky

Popis rizik souvisejících s plněním
ve ejné zakázky, která zadavatel
zohlednil p i stanovení
zadávacích podmínek. (Jde
zejména o rizika nerealizace
ve ejné zakázky, prodlení
s plněním ve ejné zakázky,
sní ené kvality plnění, vynalo ení
dal ích finančních náklad …

Varianty naplnění pot eby a
zd vodnění zvolení alternativy
ve ejné zakázky.

Nedo lo ke změně oproti p edbě nému oznámení.
Zadavatel p edpokládá zahájení prací v dubnu 2014 a dokončení
prací do konce srpna 2014. Do lo ke změně oproti p edbě nému
oznámení, a to z d vodu jednání se SÚS. Toto v ak bylo
napraveno zasláním opravného p edbě ného oznámení o
zakázce.
Pokud by stavba nebyla realizována, znamenalo by to, e
nedojde k výstavbě spla kové kanalizace v Hronově-Zbečník.
Nerealizace ve ejné zakázky by měla také za následek ztrátu
finanční podpory EU p islíbené na projekt v rámci Operačního
programu ivotní prost edí.
Bez této podpory by zadavatel nebyl schopen navrhovaný záměr
realizovat. V p ípadě, e na straně zadavatele vzniknou takové
okolnosti, v jejich d sledku nebude zadavatel disponovat
dostatečnými finančními prost edky nezbytnými k realizaci díla, a
to nap . z d vodu nep iznání či odejmutí dotace poskytované na
realizaci díla či jiné investiční akce, bude oprávněn odstoupit od
smlouvy.
Rizikem pro zadavatele je, e se m e dostat do prodlení se
splněním termínu dokončení díla spočívajících na straně
zhotovitele, a tím nebude splněn termín k p edlo ení ve kerých
podklad poskytovateli dotace v rámci závěrečného vyhodnocení
akce. Dále vzhledem k tomu, e koncem roku 2015 bude
ukončeno proplácení náklad z Operačního programu ivotní
prost edí, je nutné termín dokončení realizace dodr et.
V opačném p ípadě by mohlo hrozit neproplacení části dotace,
co by znamenalo veliký problém z hlediska zaji tění pot ebných
finančních zdroj . Z tohoto d vodu zadavatel stanovil do
zadávacích podmínek smluvní pokutu za nedodr ení termínu
s dokončením a p edáním díla a po adavek na p edlo ení
měsíčního harmonogramu prací.
Riziko sní ení kvality plnění je o et eno nastavením obchodním
podmínek (poji tění odpovědnosti za kodu, záruky uchazeče,
podmínky pro odstranění vad a nedodělk , reklamační podmínky,
sankce apod.….
Zadavatel nep ipou tí varianty.

Popis toho, do jaké míry ovlivní
ve ejná zakázka plnění
plánovaného cíle.

Ve ejná zakázka je zcela zásadní pro splnění plánovaných cíl
oblasti Hronova-Zbečník, a to z hlediska technických,
ekonomických a rozvojových p ínos pro danou oblast.

Dal í informace od vod ující
účelnost ve ejné zakázky.

Nejsou.

Od vodnění p imě enosti po adavk na technické kvalifikační p edpoklady pro plnění ve ejné zakázky
Od vodnění p imě enosti

na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlá ky
Po adavek na p edlo ení seznamu alespo 4 stavebních prací
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po adavku na p edlo ení seznamu
stavebních prací. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud po aduje
p edlo ení seznamu stavebních
prací, ze kterého bude vyplývat, e
finanční hodnota uvedených
stavebních prací je v souhrnu
minimálně dvojnásobek
p edpokládané hodnoty ve ejné
zakázky.…

Od vodnění p imě enosti
po adavku na p edlo ení seznamu
technik či technických útvar .
(Zadavatel povinně vyplní, pokud
po aduje p edlo ení seznamu více
ne t í technik či technických
útvar .…
Od vodnění p imě enosti
po adavku na p edlo ení
osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanc
dodavatele nebo osob v obdobném
postavení a osob odpovědných za
vedení realizace stavebních prací.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud je
osvědčení o odborné kvalifikaci
del í ne pět let.…
Od vodnění po adavku na
p edlo ení p ehledu pr měrného
ročního počtu zaměstnanc
dodavatele či jiných osob
podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu
vedoucích zaměstnanc
dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.
Od vodnění p imě enosti
po adavku na p edlo ení p ehledu
nástroj či pom cek, provozních a
technických za ízení, které bude
mít dodavatel p i plnění ve ejné
zakázky k dispozici.

je stanoven v rozsahu vzhledem k p edmětu ve ejné zakázky a
v souladu s § 56 odst. 3 písm. a… a s § 56 odst. 5 písm. c…
zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném
znění.
- Pro dosa ení cíle ve ejné zakázky je nutné, aby stavbu
realizoval dodavatel, který má ji zku enost se stavbami
obdobného charakteru, z tohoto d vodu zadavatel
stanovil po adavek na p edlo ení min. 2 stavby na
výstavbu gravitační spla kové kanalizace s min. DN
300, ve vý i 35 mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich,
- min. 2 stavby na výstavbu gravitační spla kové
kanalizace včetně tlakové kanalizace s min. 2 čerpacími
stanicemi, ve vý i 35 mil. Kč bez DPH, za ka dou z nich..
Finanční hodnota stavebních zakázek nep esahuje dvojnásobek
p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky.
Zadavatel nepo aduje.

Zadavatel nepo aduje.

Zadavatel nepo aduje.

Zadavatel nepo aduje.
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Od vodnění vymezení obchodních podmínek ve ejné zakázky na dodá
dodávky a ve ejné zakázky na
slu by ve vztahu k pot ebám ve ejného zadavatele podle § 4 vyhlá ky
Nejedná se o ve ejnou zakázku na dodávky ani na slu by.
Od vodnění vymezení obchodních podmínek ve ejné zakázky na stavební práce
P edmět díla

Termíny a lh ty plnění

Cena za dílo a podmínky její
změny

Platební podmínky

Smluvní pokuty

Definice p edmětu díla je v obchodních podmínkách e ena
v celém rozsahu mo ných a očekávaných činností s tím, e
popisuje i obvyklé činnosti, které musí vykonat zhotovitel pro
ádné provedení díla. Současně jsou stanoveny i zásady pro
vyhotovení dokumentace skutečného provedení, vyhotovení
geodetického zamě ení díla, geometrických plán . Dále jsou
v rámci článku zku ebního provozu stanoveny podmínky pro
jeho pr běh.
Zadavatel stanovil termíny zahájení a ukončení plnění realizace
zakázky, p ičem
termínem zahájení prací se rozumí
protokolární p edání a p evzetí staveni tě zhotovitelem. Rizikem
pro zadavatele je, e se m e dostat do prodlení se splněním
termínu dokončení díla spočívajících na straně zhotovitele, a tím
nebude splněn termín k p edlo ení ve kerých podklad
poskytovateli dotace v rámci závěrečného vyhodnocení akce.
Dále vzhledem k tomu, e koncem roku 2015 bude ukončeno
proplácení náklad z Operačního programu ivotní prost edí, je
nutné termín dokončení realizace dodr et. V opačném p ípadě
by mohlo hrozit neproplacení části dotace, co by znamenalo
veliký problém z hlediska zaji tění pot ebných finančních zdroj .
Z tohoto d vodu zadavatel stanovil do zadávacích podmínek
smluvní pokutu za nedodr ení termínu s dokončením a
p edáním díla a po adavek na p edlo ení měsíčního
harmonogramu prací.
Vymezení obsahu ceny a stanovení podmínek pro její mo nou
změnu je v zájmu právní jistoty obou smluvních stran o tom, co
je a není jejím obsahem. Dále je v tomto ustanovení popsán
zp sob postupu p i výskytu dodatečných stavebních prací nebo
víceprací a popisuje se tu princip, jak by měla být změna
sjednané ceny provedena. P ílohou smlouvy o dílo bude i
polo kový rozpočet, je bude také součástí nabídky daného
uchazeče.
Je stanoven zp sob pr bě né úhrady ve standardních
měsíčních splátkách, p ičem p ílohou da ového dokladu bude
v dy soupis provedených prací oceněný v souladu se zp sobem
sjednaným ve smlouvě. Po adavek na určitou minimální délku
splatnosti faktur (30 dní… vystavovaných dodavatelem stavby
v rámci projektu je minimální a standardní v obchodním styku
v rámci České republiky.
Za prodlení s dokončením díla je obchodními podmínkami
vymezena smluvní pokuta ve vý i 0,2% ze sjednané ceny za
den prodlení. Tato pokuta má motivační účinek a odpovídá
zásadám poctivého obchodního styku. Proto e je zájmem
objednatele docílit co nejrychlej ího dokončení stavby, je pro
p ípad prodlení del ího jak měsíc smluvní pokuta ve vý i 0,1%
ze sjednané ceny za den prodlení, ale jen v p ípadě liknavosti
zhotovitele s dokončením. Ani v p ípadě nezvykle dlouhého
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prodlení zhotovitele nemá vý e smluvní pokuty likvidační
charakter.
Za nenastoupení na odstranění vad a nedodělk p i p edání a
p evzetí díla ve sjednaných termínech je obchodními
podmínkami definována smluvní pokuta 10.000,- Kč za vadu či
nedodělek a den prodlení a současně je definována smluvní
pokuta 20.000,- Kč/vada/den prodlení, a to v p ípadě
neodstranění vady či nedodělku v dohodnutém termínu dle
zápisu. Takovýto soubor smluvních pokut je v či zhotoviteli
velmi mírný, ale podle zadavatele jej p imě eně motivuje
k nástupu na odstra ování zji těných vad či nedodělk a
současně k jejich včasnému odstranění. Podle zku eností
zadavatele je ochota zhotovitel odstra ovat vady p edaného
díla malá a je nezbytné ji zajistit smluvní pokutou.
Obdobně u reklamovaných vad jsou zhotovitelé liknaví v jejich
odstra ování, proto je zvolena obdobná konstrukce smluvních
pokut, a to jak za nenastoupení, tak za p ípadné neodstranění
reklamované vady, a to ve vý i 10.000,- Kč/vada/den, resp.
20 000,- Kč/vada/den. Takováto vý e je zcela v intencích
poctivého obchodního styku, i vzhledem k vý i p edpokládané
hodnoty dané zakázky. Označil-li objednatel v reklamaci, že se
jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty ve výši 30 000,- Kč za každou
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení zhotovitel s odstraněním
vady, a to za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nevyklizení staveni tě je vymezena ve vý i
20.000,- Kč/den, co je odpovídající hodnota pro p ípady, kdy
zadavateli ztě uje u ívání dokončené stavby vlivem
nevyklizeného staveni tě. Smyslem této pokuty je nutit
zhotovitele k urychlenému vyklizení prostoru staveni tě.
Pro p ípad, kdy by byl objednatel v prodlení s úhradou je
recipročně stanoven úrok z prodlení ve vý i 0,05% z dlu né
částky denně. Tento úrok z prodlení alespo
částečně
zhodnocuje prost edky zhotovitele v p ípadě dluhu objednatele.
Pro p ípad nep edání seznamu subdodavatel , a to dle
ustanovení § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných
zakázkách, v platném znění, zadavatel stanovil jednorázovou
smluvní pokutu ve vý i 50 000,- Kč, a dále smluvní pokutu ve
vý i 1 000,- Kč za ka dý započatý den prodlení. Smyslem této
pokuty je nutit zhotovitele k plnění povinností stanovených
zákonem, jeliko na povinnost zhotovitele p edlo it seznam
subdodavatel je vázána povinnost objednatele zve ejnit tento
seznam na profilu zadavatele.
Smluvní pokuta ve vý i nedočerpané pop . vrácené dotace.
P íjemce dotace (zadavatel ve ejné zakázky… je povinen
realizovat ve keré výdaje, na které m e být poskytnuta dotace,
v souladu s Pravidly poskytovatele dotace. V p ípadě nesplnění
Pravidel a Podmínek poskytovatele dotace, se zadavatel
vystavuje riziku vrácení dotace nebo její části. Pokud by
nesplnění podmínek poskytovatele dotace bylo zp sobeno
zhotovitelem stavby, je tento po adavek zadavatele oprávněný,
jeliko v tomto p ípadě by zadavatel p i el o část či celou dotaci.
Současně je obchodními podmínkami vymezen i zp sob úhrady
sankcí a jejich splatnost.
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Staveni tě

Stavební deník

Kontrolní dny

Technický dozor objednatele

Koordinátor bezpečnosti práce

Provádění díla a bezpečnost práce

Subdodavatelé

Cílem tohoto ustanovení je nastavit pravila pro p edání a
p evzetí staveni tě a současně určit, jaké jsou povinnosti obou
smluvních stran v souvislosti s u íváním staveni tě. V minulosti
bylo obvyklé, e staveni tě slou ilo zhotoviteli i k jiným účel m a
nebylo pou íváno v souladu s účelem, ke kterému bylo z ízeno a
z tohoto d vodu obchodní podmínky vymezují podmínky pro
u ívání. ádná z těchto podmínek není neobvyklá a spí e
p edstavují jen písemné upozornění zhotovitele, na co v e si dát
v souvislosti se staveni těm pozor. Bez za azení tohoto bodu do
obchodních podmínek by vznikaly nebo mohly vznikat zbytečné
kolizní situace. Stávající in enýrské sítě na staveni ti definuje
Objednatel a odpovědnost za jejich ochranu p i provádění
stavebních prací nále í Zhotoviteli. Součástí tohoto ustanovení
je i zmínka o publicitě na staveni ti, a to v souladu s po adavky
poskytovatele dotačních prost edk .
Povinnosti definované pro vedení stavebního deníku odpovídají
nále itostem podle p ílohy č. 5 vyhlá ky č. 499/2006 Sb.

Kontrola stavby v jejím pr běhu tvo í významnou povinnost
objednatele. Obchodními podmínkami je vymezen pojem
kontrolních dn a je popsána jejich četnost a základní principy
jejich konání. Bez tohoto ustanovení by byla pr bě ná a
pravidelná kontrola provádění stavby velice komplikovaná.
Zhotovitel má navíc povinnost spolup sobit p i výkonu finanční
kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e… zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Obchodní podmínky stanoví rozsah oprávnění výkonu
technického dozoru v či zhotoviteli a současně vymezují
zákonnou podmínku zákazu provádění technického dozoru
zhotovitelem nebo osobou s ním propojenou. Tím je vytvo en
p edpoklad pro to, e v pr běhu stavby bude technický dozor
nepodjatý a objektivní v či zhotoviteli jako takovému.
Obchodní podmínky stanoví rozsah oprávnění výkonu BOZP a
současně vymezují povinnost zhotovitele spolupracovat
s koordinátorem BOZP.

Tato ustanovení obchodních podmínek chrání objednatele p ed
p ípadným nesprávným nebo normám neodpovídajícím
prováděním. Stanoví zákaz pou ití nevhodných materiál ,
stanoví základní zásady bezpečnosti provádění díla, podmínky
kontroly prací, které budou dal ím postupem zakryty a současně
stanoví, jak postupovat, vyskytnou-li se na stavbě archeologické
nálezy. Tyto podmínky jsou zcela standardní a ádnému
zhotoviteli by p i ádném provádění neměly p sobit potí e ani jej
diskriminovat. Jde o bě né a obvyklé podmínky, které se u
stavebních prací uplat ují.
Zadavatel v souladu § 44 odst. 6 zákona a dále v souladu se
Závaznými pokyny pro adatele a p íjemce podpory v OP P
vyhradil po adavek, e určitá věcně vymezená část plnění
p edmětu VZ nesmí být plněna subdodavatelem. Jedná se o
jednu z podmínek poskytovatele dotace, kde podmínkou pro
poskytnutí podpory je omezení míry subdodávek na stavebních
projektech, p ičem maximální p ípustný objem subdodávek na
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P edání a p evzetí díla

Záruka za jakost díla

akci m e dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních náklad
akce. Zadavatel stanovil, e věcně vymezená část, která nesmí
být plněna subdodavatelem, jsou tyto objekty: SO 01 gravitační
stoky, nikoliv v ak odlehčovací komory. Ostatní části předmětu
mohou být plnění prostřednictvím subdodavatelů, tj.
prostřednictvím
osob,
které
nejsou
vůči
zhotoviteli
v pracovněprávním vztahu.
Ostatní části zakázky mohou být plněny subdodavatelem.
Zadavatel umo uje potencionálním zájemc m, aby plnili
p edmět zakázky prost ednictvím subdodavatel , ale pouze
v takové mí e, aby vět ina stavebních prací byla plněna osobou
dodavatele, který bude podávat nabídku v rámci zadávacího
ízení, čím je zaji těno, e nedojde k p eprodání ve ejné
zakázky.
Současná praxe p iná í mnoho problém se
subdodavatelským plněním ve ejných zakázek. Z tohoto d vodu
je ve smlouvě o dílo stanoven nezbytný souhlas objednatele se
stanovením subdodavatel , čím dojde k omezení mo ných
negativních praktik. Současně ustanovení e í i otázku změny
subdodavatel , kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím ízení a stanoví, e taková změna je mo ná je, ale
jen pokud bude novým subdodavatelem prokázána shodná
kvalifikace. Současně je v tomto ustanovení p ipomenuta
zákonná povinnost zhotovitele ve ejné zakázky p edlo it
objednateli pop splnění ve ejné zakázky seznam subdodavatel
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách,
v platném znění.
Pro zamezení budoucího sporu definují obchodní podmínky
zásady a lh ta, za kterých má proběhnout p edání a p evzetí
díla a co v e je t eba učinit či zajistit, aby mohlo být dílo
pova ováno za p edané. Současně obchodní podmínky stanoví
zásady, pokud by objednatel odmítal dílo p evzít. Současně je
také definováno právo objednatele p evzít dílo i s vadami a
nedodělky a je nastaven princip a lh ta k jejich následnému
odstranění.
Ve smlouvě je také uvedena podmínka umístění trvalé pamětní
desky, a to v souladu s podmínkami OP P a součinnost
zhotovitele p i kolaudaci stavby.
Záruční doba je pro stavební práce stanovena obchodními
podmínkami na 60 měsíc , co je doba plně odpovídající
charakteru p edmětu zakázky. Touto obchodní podmínkou je
současně vymezen d raz na kvalitu dodávek stavebních
materiál a konstrukcí. Délka po adované záruční doby je
obvyklá a bě ně zhotoviteli staveb poskytovaná a zabezpečuje
zadavateli dostatečně dlouhou dobu na zji tění p ípadného
nekvalitního plnění. Dále je stanovena i délka záruky na povrchy
komunikací na 36 měsíc , co opět odpovídá charakteru
p edmětu zakázky. Současně je obchodními podmínkami
popsán zp sob reklamace a povinnosti obou smluvních stran p i
výskytu reklamované vady. Rozsah p ípadné reklamované vady
určit nelze, proto obchodní podmínky obsahují dostatečně
dlouhou základní dobu pro nástup na odstranění a na vlastní
odstranění pro p ípad, e by p i reklamaci nedo lo k dohodě o
odpovídajících termínech. Bez těchto obchodních podmínek by
neměl objednatel jistotu, e zhotovitel na opravu vady v bec
nenastoupí.
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Vlastnictví díla a nebezpečí kody
na díle

Vlastníkem díla od počátku objednatel. Nebezpečí kody na díle
je p isouzeno zhotoviteli a do doby p edání a p evzetí
dokončeného díla, proto e objednatel nemá na p ípadnou kodu
na díle ádný vliv. Ustanovení odpovídají obecným právním
p edpis m.

Poji tění zhotovitele

Obchodními podmínkami je po adována od zhotovitele poji tění
odpovědnosti za kody zp sobené t etím osobám včetně kod
na zdraví a majetku. Vý e po adované pojistky činí 76 mil. Kč,
p ičem tato vý e odpovídá mo né kodě, která by mohla
v d sledku činnosti zhotovitele být zp sobena. Kromě poji tění
zhotovitele je vy adováno i poji tění zhotovované stavby
(stavebně montá ní poji tění…, které kryje p ípadné kody na díle
v pr běhu jeho zhotovování a je zp sobeno neočekávanou
událostí.
Zde je definováno ustanovení o vy í moci.

Vy

í moc

Změna smlouvy

Odstoupení od smlouvy

e ení spor

D věrnost informací a du evní
vlastnictví

V této části jsou upraveny podmínky pro změnu smlouvy, kdy
jakýkoliv změna musí mít písemnou formu a musí být
podepsána oprávněnými osobami jednat za objednatele a
zhotovitele. Změna smlouvy budou sjednány jako dodatek
s číselným označením, p ičem
ve keré dodatky budou
vyvě eny na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 147a
zákona.
V této části jsou stanoveny podmínky pro mo né odstoupení od
smlouvy a jejich d sledky. Pokud vzniknou na straně
objednatele okolnosti, v jejich d sledku nebude objednatel
disponovat dostatečnými finančními prost edky nezbytnými
k realizaci díla (nap . z d vodu nep iznání či odejmutí dotace
poskytované na realizaci díla či jiné investiční akce objednatele,
apod..…
P ípadné spory budou e eny soudní cestou.

Je zde pouhé zd raznění zákazu sdělovat ve keré informace či
poskytovat doklady někomu jinému kromě objednatele, a to
s výjimkou informací, které se povinně uve ej ují na profilu
zadavatele/dodatky, skutečně uhrazená cena, seznam
subdodavatel /.

Od vodnění vymezení technických podmínek ve ejné zakázky podle § 5 vyhlá ky
Technická podmínka

Od vodnění technické podmínky
Ve keré technické podmínky nejsou vymezeny nad rozsah
technických charakteristik, popis
a podmínek provádění
stavebních prací. Ve keré technické podmínky jsou stanoveny
v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací
dokumentace.
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Od vodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlá ky
Hodnotící kritérium
Vý e nabídkové ceny v Kč bez
DPH a bez rezervy.

Od vodnění
Ve keré podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách,
tudí je jediným mo ným hodnotícím kritériem nabídková cena
bez DPH, čím se zadavatel sna í dosáhnout po adovaných
pot eb za co nejni í náklady.

Od vodnění p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky podle § 7 vyhlá ky
Hodnota
76 467 098, - Kč bez DPH

Od vodnění
P edpokládaná hodnota je stanovena na základě kontrolního
rozpočtu projektanta stavby.

V Náchodě, dne 1.11.2013
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Ing. Du an Tér, p edseda p edstavenstva a editel společnosti

