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Věc: Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku –
Projekční práce, inženýrská činnost a autorský dozor pro rekonstrukci budovy údržby BUS
Vážení,
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO: 250 13 891, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 26,
PSČ 40111 (dále jen „DPMUL“), tímto na základě žádosti poskytuje následující dodatečné informace
k výše označené výzvě k podání nabídek.
Dotaz:
V čl. 2.5 smlouvy o dílo je definována inženýrská činnost jako příprava podkladů pro vydání společného
souhlasu. Znamená to tedy podání žádosti o společné územní a stavební povolení vč. všech požadovaných podkladů?
V čl. 5.1 písm. b) smlouvy o dílo se totiž píše, že inženýrská činnost se považuje za předanou předáním
pravomocného rozhodnutí správního orgánu.
K čemu se tedy vztahuje lhůta 3 měsíců po předání DVSP resp. 9 měsíců od uzavření smlouvy na
inženýrskou činnost?
Rozumím tomu dobře, že do 3 měsíců po předání DVSP resp. 9 měsíců od uzavření smlouvy má být na
stavební úřad podána žádost o společné územní a stavební rozhodnutí vč. podkladů (vyjádření všech
dotčených orgánů apod.)? Následně pak poběží vlastní řízení, jehož délka může být odhadem cca 6
měsíců a následně bude vydáno rozhodnutí, na jehož základě po nabytí právní moci může zhotovitel
fakturovat (po zapracování všech podmínek rozhodnutí do PD)?
Odpověď:
Jak uvádí bod 2.5 smlouvy o dílo, zhotovitel se zaváže k výkonu inženýrské činnosti navazující na zpracování DVSP. Inženýrská činnost směřuje k zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení pro rekonstrukci budovy údržby BUS a spočívá zejména v přípravě a zajištění
veškerých podkladů pro příslušná správní řízení a postupy, jednání s orgány veřejné moci a třetími
osobami a popřípadě i v zastoupení objednatele.
Inženýrská činnost tedy není definována jen jako zajištění veškerých podkladů, ale zahrnuje veškeré
činnosti, které jsou nezbytné k zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro rekonstrukci budovy údržby BUS.
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Podle bodu 5.1 písm. b) smlouvy o dílo skutečně platí, že dílo bude provedeno v části zahrnující inženýrskou činnost tím způsobem, že zhotovitel předá DPMUL jako objednateli pravomocné společné územní
rozhodnutí a stavební povolení rekonstrukce budovy údržby BUS (popřípadě samostatně vydané
pravomocné územní rozhodnutí a samostatně vydané pravomocné stavební povolení).
V bodu 4.1 písm. b) smlouvy o dílo se uvádí, že zhotovitel bude zavázán provést dílo v části zahrnující
inženýrskou činnosti ve lhůtě nejpozději do tří měsíců od předání a převzetí části díla zahrnující DVSP,
pokud by však tato lhůta měla uplynout později než za devět měsíců od uzavření smlouvy o dílo, je
zhotovitel povinen provést dílo v části zahrnující inženýrskou činnost do devíti měsíců od uzavření smlouvy
o dílo.
Uvedená lhůta tří měsíců od předání a převzetí části díla zahrnující DVSP, resp. devíti měsíců od uzavření
smlouvy o dílo (lhůta dle bodu 4.1 písm. b/ smlouvy o dílo) se nevztahuje k podání žádosti o společné
územní a stavební rozhodnutí vč. podkladů.
Uvedená lhůta dle bodu 4.1 písm. b) smlouvy o dílo se vztahuje k předání pravomocného společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení rekonstrukce budovy údržby BUS (popřípadě samostatně
vydaného pravomocného územní rozhodnutí a samostatně vydané pravomocné stavební povolení).
V této souvislosti upozorňuje DPMUL, že podle bodu 4.3 písm. b) smlouvy o dílu může zhotovitel požadovat
prodloužení lhůty pro provedení příslušné části díla, pokud je jeho plnění v předmětné části díla zpožděno
nebo bude zpožděno v důsledku postupu orgánů veřejné moci nebo úkonů třetích osob, které objektivně
znemožňují zhotoviteli pokračovat v provádění nebo provést dílo.
S přátelským pozdravem

_______________________
Ing. Jakub Kolář
provozně-technický náměstek
výkonného ředitele
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