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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2  
 

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČO 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Název zakázky Brain 4 Industry - Inovační centrum 

Název a reg. č. projektu 
OP PIK 

Brain 4 Industry - Inovační centrum 
reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023431 

Druh zadávacího řízení 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel odpovídá na dotazy dodavatele doručené dne 15. října 2021 prostřednictvím profilu 
zadavatele. 

 

Dotaz 1 
Dodavatel žádá o objasnění odst. 6.12 smlouvy o dílo, podle kterého zadavatel požaduje, aby se 
zhotovitel zavázal, že dílo každopádně dokončí do 28. února 2023. Vysvětlí zadavatel, jak se 
dodavatel jako profesionál, který dodržuje technologické postupy, může zavázat k 
nepřekročitelnému datu dokončení díla, když mu zadavatel negarantuje nejpozdější datum 
zahájení? Takový závazek na sebe zhotovitel nemůže převzít. Zadavatel žádá nemožné, teoreticky 
v končeném důsledku dobu realizace zkrátí na polovinu, a přesto bude stále trvat na původním 
termínu dokončení. Takový požadavek je nereálný, nemravný a dodatel žádá o nápravu. 

Odpověď 
Odst. 1.1. smlouvy o dílo obsahuje informaci, že zhotovení díla je součástí projektu OP PIK reg. č. 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023431. Doba plnění byla zadavatelem stanovena s ohledem na 
harmonogram tohoto dotačního projektu (čerpání prostředků určených na úhradu ceny za zhotovení 
díla), avšak zároveň tak, že umožňuje dodržení všech příslušných technologických postupů, a to včetně 
dostatečné rezervy (rezervu obsahuje i primární závazná lhůta na zhotovení díla dle odst. 6.1. smlouvy, 
tj. 426 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy). V případě extrémního prodloužení zadávacího 
řízení, v jehož důsledku by bylo vyloučené uzavřít smlouvu v termínu umožňujícím dodržení uvedených 
technologických postupů, by zadavatel zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona 
pochopitelně zrušil. Kromě toho má dodavatel v momentu, kdy již je známé datum zahájení plnění, vždy 
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možnost smlouvu neuzavřít, a vzhledem k tomu, že zadavatel nepožadoval složení jistoty, tak i bez 
vynaložení významných nákladů. Dále je potřeba v tomto kontextu zohlednit i ust. o vyšší moci obsažená 
v čl. 19. smlouvy o dílo. Uvedené tvrzení dodavatele o možném zkrácení doby realizace stavebních prací 
na polovinu tak není na místě, což platí ještě ve vyšší míře o označení příslušného ustanovení za 
nemravné. 
Vzhledem k níže uvedenému prodloužení lhůty na podání nabídek posunuje zadavatel nejzazší termín 
ukončení plnění dle odst. 6.2. smlouvy na 31. březen 2023, což je z hlediska čerpání dotace termín 
hraniční. 

 
Dotaz 2 
Dodavatel žádá zadavatele o objasnění odst. 7.3 a 7.5 smlouvy o dílo, neboť jsou v rozporu s § 36 
ZZVZ Ačkoli je objednatel autor výkazu výměr, tak uvádí, že příloha smlouva v podobě výkazu výměr 
a rozpočet, na základě kterého je stanovena cena jako pevná, závazný a úplný. Zadavatel vlastně 
tímto přesně postupuje opačně, než vyžaduje § 36 ZZVZ, když přenáší odpovědnost za svůj 
dokument na zhotovitele.. To je ale nepřijatelné. Takové ujednání je v rozporu se zákonem, 
konkrétně § 36 ZZVZ, neboť objednatel odpovídá za správnost a úplnost zadávacích podkladů, tedy 
komplexnost a správnost výkazu výměr, a tuto povinnost nemůže přenést na dodavatele. 
Zhotovitel pouze provede ocenění dokumentace předložené objednatelem, žádné úpravy a 
přepočty zhotovitel neprovádí, ani nesmí, neboť by porušil zadávací podmínky. Zhotovitel tak 
zásadně neodpovídá za mezery, nedostatky předložené dokumentace k ocenění, nemůže být za ní 
odpovědný a není tak možné, aby chyby či nedostatky nebyly důvodem pro změnu díla. Myšleno 
tímto výkaz výměr a tedy i rozpočet. Jelikož objednatel odpovídá za dokumentace, jakékoli 
pochybení, nedostatek jde k tíží objednatele a zhotovitel má nárok na kompenzaci. Upraví tak 
zadavatel zadávací podmínky do souladu s zákonem o zadávání veřejných zakázek. Z principu 
odpovědnosti zadavatele za zadávací podmínky, nemůže být cena stanovena na základě 
zhotovitelem zaručeného a úplného rozpočtu. To je v rozporu s principem veřejných zakázek, 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale i rozhodovací praxí orgánu dohledu. 

Odpověď 
Zadavatel není autorem výkazu výměr (autorem je fyzická osoba, která pro zadavatele výkaz výměr 
vytvořila), nicméně je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Uvedená ustanovení smlouvy o 
dílo je třeba chápat ve vztahu k výkazu výměr v jeho závazné podobě ke dni konce lhůty na podání 
nabídek. Pakliže dojde v průběhu plnění smlouvy k odhalení prokazatelných chyb ve výkazu výměr nebo 
změnám rozsahu díla dle čl. 9. smlouvy o dílo a v jejich důsledku bude upraven výkaz výměr, stává se 
závaznou tato jeho upravená podoba. Zadavatel upozorňuje, že žádné z ust. smlouvy o dílo nemá 
v úmyslu vykládat v rozporu se ZZVZ, což nelze ani rozumně předpokládat, jelikož takové ust. by pak bylo 
nutné považovat za nulitní. 
Pro odstranění pochybností zadavatel ruší odst. 7.5. smlouvy o dílo. 
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Zadavatel v souvislosti s odpověďmi na Dotazy uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 4 zadávací 
dokumentace – Závazné znění návrhu smlouvy (soubor s názvem „Priloha 4 – Smlouva o 
dilo_AKTUALIZOVANA_VERZE.docx“). Dodavatelé jsou povinni vyplnit a předložit ve svých 
nabídkách tuto verzi návrhu smlouvy.  

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle § 99 zákona.  

 

Zadavatel proto upravuje zadávací podmínky, konkrétně bod 2.2 zadávací dokumentace, jehož 
nové znění je následující:  

2.2  Nabídky se podávají nejpozději do 19. listopadu 2021 do 11:00 hodin. 

 

Zadavatel též upravuje bod 1.3 zadávací dokumentace, jehož nové znění je následující: 

1.3 Doba plnění veřejné zakázky: 

Předpokládané zahájení plnění: prosinec 2021 

Ukončení plnění:  do 426 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, 
nejpozději však do 31. března 2023 
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