Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.07
V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme
vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „SAKO Brno, a.s. – Budova C“.

Dotaz č. 1:
Ve vysvětlení/změně zadávací dokumentace č. 5 v dotazu č.10, zadavatel na dotaz ohledně pažení
stavební jámy odpověděl:
„Návrh typu pažení si provede zhotovitel, cenu pažení je nutno zahrnout do ceny stavebních prací.“
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku je podle našeho názoru toto řešení zcela
nepřijatelné a to jak v části návrhu (kde může dojít k situaci, že každý dodavatel navrhne něco jiného,
případně poddimenzuje pažení), tak v části zahrnutí ceny do zemních prací.

Žádáme tedy zadavatele o doplnění těchto podkladů:
1. Minimálně textový popis pažení (návrh projektanta) obsahující dimenze prvků, návrh
použitých materiálů, zda se jedná o dočasné nebo trvalé pažení, návrh kotvení pažení pokud
je třeba, včetně navrhovaných materiálů a dimenzí
2. Doplnění odpovídajících položek do VV

Jak všichni sledujeme s probíhajícího zadávacího řízení na výše uvedenou akci v zadávací dokumentaci,
konkrétně v projektové dokumentaci a výkazu výměr se objevila celá řada nejasností. Část těchto
nejasností je zadavatelem postupně vysvětlována, ale přesto se domníváme, že z výše uvedených
důvodů je nutno věnovat zpracování nabídky zvýšenou pozornost.
Zároveň se nacházíme v období čerpání dovolených, takže i komunikace s jednotlivými subdodavateli
je v tento okamžik velmi ztížená. Z těchto důvodů si dovolujeme požádat o prodloužení termínu pro
odevzdání nabídky do 31.8.2021.
Odpověď zadavatele:

Tento dotaz již byl některým ze soutěžících vznesen, naše odpověď zní: „ Návrh typu pažení si
provede zhotovitel, cenu pažení je nutno zahrnou do ceny zemních prací!“
Na této odpovědi trváme s tím, že se jedná o dočasné pažení pro zajištění stavební jámy pro
možnost betonáže monolitických základových patek a pro následné uložení prefabrikovaných
základových pasů, což je z výkresové dokumentace (která je součástí přílohy poptávkové
dokumentace) patrné. Názor tazatele, že ve veřejné zakázce je nutno tuto dočasnou stavební
konstrukci detailně specifikovat a doplnit do VV, nesdílíme. Naopak z hlediska projektu a
výsledného stavebního díla objektu SO 530 není podstatné, jakým způsobem je dočasné
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pažení provedeno a způsob provedení ponecháváme zcela v kompetenci soutěžícího.
V případě detailního návrhu pažení (např. štětová stěna ) by mohl být znevýhodněn soutěžící,
který používá běžný typ pažení, např. mikrozáporové pažení apod.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 8. 2021 do 9:00.
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