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Dodatečná informace č.2 a č.3 – Odpovědi na dotazy v rámci výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu:
Rekonstrukce dětského hřiště „Nové Borovičky“
Dotaz č. 2
Ve zveřejněné výzvě kapitola 15. Pokyny pro zpracování nabídky, bod 6 – Návrh smlouvy o dílo –
není zřejmé, zda návrh SOD má doložit uchazeč. Pokud ano, pak není jasně dáno co vše má tato
smlouva obsahovat.
Konkrétně se nám jedná o sankce a smluvní pokuty – při nesplnění termínu plnění, prodlení se
splatností….
Pokud si uchazeč vystaví Návrh SOD bez těchto pevně daných podmínek, může to být velmi
nevýhodné pro zadavatele, což se k tomuto nabízí. Dále vůbec není zmíněna záruční doba na dílo.
Domníváme se, že toto by mělo být také jasně stanoveno.
Dále bychom chtěli jasně specifikovat formulaci, která je uvedena v kapitole 8. V bodě d) – zase není
zcela jasné, jak toto má být formulováno – aby byly dodrženy legislativní podmínky.
Odpověď zadavatele:
Jedná se o standardní postup, pakliže není návrh smlouvy součástí zadávací dokumentace je
předpoklad, že tento návrh předloží účastník řízení. Jak vyplývá už z použité terminologie, jedná se o
návrh, který může být následně upravován. Zadavatel předpokládá, že každý z účastníků používá
smlouvy, které svým obsahem odpovídají jak zákonům, tak dobrým mravům.
Co se týká záručních dob na jednotlivé dodané prvky a materiály, tak jejich výčet je součástí „Přílohy
č. 3 ZD položkový rozpočet“, kde účastník svým podpisem stvrzuje platnost své nabídky a tím i záruční
doby zde uvedené. Zároveň Zadavatel bude tyto záruky požadovat doplnit do smlouvy o dílo, pakliže
tam již nebudou účastníkem uvedeny.
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Zadavatel má v současné době podanou žádost o dotaci na tento projekt v rámci vyhlášeného
dotačního programu MMR. Plnění díla je plánováno v době, kdy by mělo být známo, zda byla
zadavateli dotace přidělena, či nikoli, nicméně výběrové řízení, bude ukončeno dříve. Text formulace
požadované možnosti odstoupení od smlouvy může vypadat například takto: „v případě, že zadavateli
nebude přidělena dotace na tento projekt z programu MMR, může zadavatel odstoupit od smlouvy, a
to bez jakékoli sankce.“
Dotaz č. 3
Otázka:
V příloze č.2 ZD Technická zpráva je uvedeno v bodě 1a) že v místě realizace se nacházejí dožilé
herní prvky, které budou odstraněny. V položkovém rozpočtu není žádná položka ohledně odstranění
stávajících prvků. Tzn. stávající dožilé prvky bude odstraňovat před realizací Zadavatel, nebo tyto
práce budou požadovány po Zhotoviteli?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel si zajistí odstranění.

Otázka:
V příloze č.6 ZD Mapa situace 3 je u herního prvku „A Gymnastický prvek“ znázorněna dopadová
plocha 6x6m2 kačírek 4-8mm. V příloze č.2 ZD Technická zpráva je upřesněno na str.3 postup při
realizaci – hloubka 300mm dopadové plochy. V položkovém rozpočtu není žádná položka ohledně
realizace dopadové plochy. Dopadovou plochu z kačírku bude na své náklady realizovat Zadavatel?
Tzn. zhotovení dopadové plochy není součástí realizace díla.
Odpověď zadavatele:
Dopadovou plochu bude na své náklady realizovat Zadavatel.

Otázka:
V příloze č.2 ZD Technická zpráva je uvedeno na str.4 bod 4. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při
jejím užívání – dodržování normy pro zařízení dětských hřišť ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Ze
zadávací dokumentace a dodatečných informací vyplívá, že uchazeč nemusí dokládat v nabídce
prokázání splnění tohoto požadavku u herních prvků. Tzn. doložení certifikátů bezpečnosti
dodávaných herních prvků včetně odpovídajících technických listů k jednotlivým herním
prvkům. Prosím o potvrzení výše uvedeného.
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje doložení splnění požadovaných norem u herních prvků, např. formou certifikátu.

Otázka:
Dle dodatečných informací – citace – „Jediné na čem zadavatel při osazení dětského hřiště hracími
prvky trvá, je, že by volba prvků měla svými rozměry a tvarem odpovídat možnostem umístění a
rozestavění na plochách vyobrazených v příloze č. 4 – 6 zadávací dokumentace“. Bohužel v přílohách
č.4-6 ZD jsou pouze rozměry dopadových ploch, nikoliv herních prvků. Dále z půdorysu především
větších herních prvků „F“ , „H“ a „J“ není zcela patrné co vše herní prvky obsahují. Tzn. Například
– herní prvek musí obsahovat – jednu dřevěnou věž se stříškou, jednu nerezovou ne plastovou
skluzavku, jeden lanový výlez, velikost dodávaného herního prvku musí splňovat max. odchylku +/15% uváděných rozměrů atd. Bez tohoto stručného popisu nemůže pak probíhat hodnocení
nabízených minimálních velikostních a kvalitativních parametrů herních prvků relevantně. A
s ohledem na uvedenou informací ZD bod 8. Ostatní závazné podmínky bodu d) vyplívá, že Zadavatel
očekává dotaci z programu MMR. Zhotovitel tedy neodpovídá následně za případné krácení dotace od
jejího poskytovatele z důvodu nedodržení nějakých minimálních parametrů, protože nejsou
požadovány. Tak se tážeme zda Zadavatel nebude porovnávat velikost a kvalitu nabízených prvků
(jejich materiálů, délku záruky) od uchazečů? Protože jediným hodnotícím kritériem je nabídnutá
cena, která nás vybízí k nabídce základních menších herních prvků z ekonomických materiálů.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nepovažuje za vhodné detailněji specifikovat například rozměry, použité materiály apod.,
jelikož si je vědom, že by to mohlo bezdůvodně diskriminovat některého z případných účastníků.
Zadavatel považuje za dostačující pro představu o podobě jednotlivých prvků jejich vyobrazení na
ilustrativních obrázcích v odpovědi na Dotaz č. 1., přičemž platí veškeré záruky uvedené v Příloze č. 3
ZD – položkový rozpočet.

Otázka:
Prvek „H cvičební prvek“ – musí být dodán dle normy ČSN 1176-7 , nebo může být dodán i dle
normy ČSN 16630?
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel předpokládá, že věkové rozpětí osob, pro které jsou prvky určeny je především 3 – 14 let a
tudíž musí jejich kvalita, technologické zpracování i technické parametry prvků odpovídat normám,
které toto zohledňují.

Tyto dodatečné informace budou zaslány všem známým účastníkům a zároveň zveřejněny na webu
zadavatele.

S pozdravem
Mgr. Petr Židek, MPA
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