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 PS 460 Výměna koordinačních kabelů – Olbrichova a Nádražní okruh - předání:  

             31. 05. 2022 (předmětem Dodatku č. 1) 
 

 PS 461 Výměna koordinačních kabelů – Praskova -  předání: 23. 11. 2021 (předmětem  
         Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) 

 

viz bod č. 4 a viz příloha č. 2 Soupis drobných vad a nedodělků, které bránily převzetí II. etapy díla. 
 

Dotaz č. 3: 
Termín protokolárního předání II. etapy podle SoD se sdělením, zda bylo toto předání s výhradami, nebo 

bez výhrad.  

 

Odpověď č. 3: 

 II. etapa, jejíž součástí jsou provozní soubory a stavební objekty:        
 PS 454 SSZ Komenského – Nádražní okruh 
 PS 455 SSZ Těšínská - Komenského 
 SO 105 Těšínská x Komenského - komunikace 

 

Tato II. etapa nebyla zadavatelem převzata. 

 
Dotaz č. 4: 
Poskytnutí předávacího protokolu I etapy, ze kterého budou mimo jiné patrné výhrady vznesené při pře-
dání, skutečné termíny ukončení (ve smyslu SoD a harmonogramu, který je přílohou SoD) jednotlivých pro-
vozních souborů PS 450, PS 451, PS 452, PS 453 a termín ukončení I. etapy jako celku (dle dodatku č. 1 k 
SoD vůči termínu 30. 6. 2021 posunutému na 31. 1. 2022 mimo jiné z důvodu nedostatku čipů pro 
videostěnu).  

  

Odpověď č. 4: 

viz příloha č. 1 – Záznamy z jednání 

 

Dotaz č. 5: 
Poskytnutí předávacího protokolu II. etapy, ze kterého budou mimo jiné patrné výhrady vznesené při pře-
dání, skutečné, termíny ukončení (ve smyslu SoD a harmonogramu, který je přílohou SoD) jednotlivých 
provozních souborů PS 454 a PS 455 a termín ukončení II. etapy jako celku.  

 

Odpověď č. 5: 

viz příloha č. 2 – Soupis vad a nedodělků, které bránily převzetí II. etapy díla. 

 
Dotaz č. 6: 
Poskytnutí předávacího protokolu celého díla dle SoD, ze kterého budou mimo jiné patrné výhrady vznesené 
při předání, skutečný termín ukončení realizace veřejné zakázky a předání díla jako celku.  

 

Odpověď č. 6: 

viz bod č. 3 

 
Dotaz č. 7: 
Popis režimů (izolovaný, koordinace) a délek cyklu provozovaných na SSZ Praskova x Komenského, 
Praskova x Nákladní a Praskova x Jánská v rámci jednotlivých dnů celého týdne.  

 

Odpověď č. 7: 

Popis režimů a délek cyklů na SSZ Praskova x Komenského, Praskova x Nákladní, Praskova x 
Jánská.  
Na všech uvedených SSZ jsou v průběhu týdne a jednotlivých dnů nastaveny tři programy P1-P3.  
Program P1: Koordinovaný program s délkou cyklu 102s 
Program P2: Koordinovaný program s délkou cyklu 110s  
Program P3: Koordinovaný program s délkou cyklu 96s  
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Časové nastavení programů:  
Po-Pá: 5-7 hod P3, 7-9 hod P1, 9-14 hod P3, 14-17 hod P2, 17-22 hod P3.  
So-Ne: 7-20 hod P3 

 
Dotaz č. 8: 
Popis způsobu, jakým bylo provedeno ověření souladu předaného díla se všemi požadavky zadávací 
dokumentace veřejné zakázky a sdělení, zda bylo konstatováno, že dílo všechny požadované funkcionality 
bez výhrad splňuje. Pokud některé funkcionality nebyly bez výhrad naplněny, žádáme o sdělení, o které se 
jedná a jak budou tyto nedostatky řešeny.  
 
Odpověď č. 8: 

V současné době zadavatel prověřuje soulad zhotoveného díla se všemi požadavky zadávací dokumentace 
veřejné zakázky. Jelikož dílo nebylo dokončeno v řádném termínu a zadavatel stavbu nepřevzal, bylo 

dodavateli zasláno datovou zprávou Upozornění na prodlení s předáním díla.  
 
 
Dotaz č. 9: 
Pokud jde o uzavřený dodatek č. 1;  
U dodatku č. 1 k SoD byla sjednána změna předmětu plnění spočívající v méněpracích v hodnotě celkem 
264 207,63 Kč bez DPH a vícepracích v hodnotě celkem 137 589,36 Kč bez DPH. Podle bodu 4.11 SoD „V 
případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je 
povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.“ Přesto podle čl. IV dodatku č. 1 je „změna 
ceny díla dle tohoto dodatku 0,00 Kč“. Z jakého důvodu nebyla cena díla snížena o rozdíl mezi méněpracemi 
a vícepracemi v celkové výši 126 618,27 Kč bez DPH?  

 
Odpověď č. 9: 

Uzavřením dodatku č. 1 se řešila pouze část víceprací a méněprací vzniklých a známých v průběhu 
realizace stavby, a to I. etapy.  

  Zadavatel uzavřel dodatek č. 2 před ukončením celé stavby. Tento dodatek č. 2 byl podepsán dne 
  27. 07. 2022 a 02. 08. 2022 uveřejněn na profilu zadavatele, ve VVZ a TED. V rámci dodatku č. 2  
  je upravena celková cena díla dle skutečně provedených prací, a to včetně snížení ceny díla dle 
  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
  Z tohoto důvodu byla u Dodatku č. 1 uvedena stejná cena v kolonkách hodnota smluvní a hodnota  
  po změně.  

 
Dotaz č. 10: 
U dodatku č. 1 k SoD, jak byla odůvodněna potřeba víceprací „dodávka a umístění klimatizačních jednotek v 
místnostech dispečinku SSZ v areálu Technických služeb Opava s.r.o., potřebných k chlazení serverových 
technologii“, a pokud se jednalo o nezbytné plnění, proč nebylo součástí díla od začátku a proč muselo být 
dodáno právě dodavatelem díla dle SoD?  

 
Odpověď č. 10: 

Na základě jednání objednatele s IT specialisty a dodavatelem HW komponentu pro serverovou část 
dispečinku vybraného dodavatele, bylo objednateli doporučeno, aby místnosti osazené servery byly 
dostatečně chlazeny klimatizačními jednotkami. V případě poruchy serverů v době záruky bude veškeré 
opravy řešit autorizovaný servis, a pokud by se prokázalo, že porucha vznikla nedostatečným chlazením 
serverových místností, nebyla by objednateli záruka uznána. Z toho důvodu objednatel přistoupil na 
dovybavení serverových místností klimatizačními jednotkami. Podmínky provozu serverových místností řešil 
zodpovědný projektant, ale zřejmě s nedostatečným opatřením.  
 
Dotaz č. 11: 
U dodatku č. 1 k SoD byla provedena změna termínu plnění u provozního souboru PS 450, a to z důvodu, 
že „u PS 450 Dispečink SSZ není možno dodat videostěnu sloužící dispečerovi SSZ k lepší kontrole SSZ z 
důvodu nedostatků čipů v celém světě.“ Problém s nedostatkem čipů byl znám již v druhé polovině roku 
2020. Podle bodu 17.10 SoD „Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“ To znamená, že i kdyby v době uzavření SoD o 
nedostatku čipů nevěděl, není to důvod pro změnu termínu plnění.  
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Odpověď č. 11: 

Vybraný dodavatel předložil objednateli žádost o prodloužení termínu u provozního souboru PS 450 a 
rovněž doložil svou interní komunikaci se svým poddodavatelem, která dokladovala včasné objednání 
videostěny u svého poddodavatele této technologie. V průběhu realizace díla byl objednatel informován o 
možném zpoždění dodání této videostěny z důvodu nedostatku čipů v celém světě. Tento problém primárně 
vznikl u poddodavatele, který se odkázal na zásah vyšší moci – pokračující pandemii covid 19, nikoliv u 
vybraného dodavatele.  

 
Dotaz č. 12: 
Jak byly změny SoD, jmenovitě neuplatnění slevy z ceny díla kvůli méněpracím, zahrnutí víceprací, které se 
nejeví jako nezbytné plnění dodavatele (klimatizace) a změna termínu plnění u provozního souboru PS 450, 
odůvodněny z pohledu § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů?  
 
Odpověď č. 12: 

V rámci Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byl tento nesoulad vypořádan. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Pavel Baďura 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 
odbor Kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy 
 
 
 
Příloha č. 1: Záznamy z jednání 
Příloha č. 2: Soupis vad a nedodělků, které bránily převzetí II. etapy díla. 
 
 

 




