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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel na základě níže uvedené žádosti poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení
zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Koordinátor BOZP pro stavbu
„Vrchlabí – Krkonošská ulice - II. etapa“ zadávané jako zakázka malého rozsahu.
Žádost o vysvětlení č. 1:
Dotaz: Vzhledem k tomu, že zákon č. 309/2006 Sb. stanovuje, že zadavatel stavby je
povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a
velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce na staveništi, vznáším tímto dotaz na možnost přehodnocení
četnosti kontrol dle komisinonářské smlouvy se stanovenou četností dle čl. 4.2. min. 1 x
za 14 dní.
Z mého pohledu, budou stavební práce na komunikaci v centru města spojené s
vyšším rizikem pohybu techniky a pohybem pracovníků, kde bude nutné kontrolovat i
zajištění staveniště vzhledem k občanům města. Dále pokud budou nasazeny i
subdodavatelské firmy, bude stavba s ohledem k uvažovaným pracem a přeložkám v
jednom časovém úseku náročná na koordinaci. Zadavatelem stanovený předpoklad
kontrol koordinátora nejméně 2x měsíčně se mi dle mého názoru jeví jako
nedostačující. Navrhuji proto úpravu zadávacích podmínek (a smlouvy) na kontrolu 1x
týdně.
( V případě mého odlišného nacenění s uvažovanou četností 1x týdně by nabídka
splňovala podmínku nejméně 1x za 14 dní, ale nebyla by cenově konkurenceschopná
oproti ostatním nabídkám, které ocení četnost kontrol 1x za 14 dní.)
Vysvětlení k žádosti č. 1:
Zadavatel v reakci na dotaz dodavatele konstatuje, že četnost kontrol na stavbě je
dána čl. 4.1. komisionářské smlouvy a to „ ...v časovém rozsahu nezbytném pro řádné
plnění všech povinností ze smlouvy vyplývajících...“. Čl. 4.2. komisionářské smlouvy
pouze zakládá povinnost komisionáře účastnit se kontrolních dnů komitenta na stavbě
v rozsahu nejméně 1 x za 14 dnů.
S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto
vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by
svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.
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