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V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení,
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
Jak ovlivní provedení průzkumu, resp. harmonogram současná krize? Momentálně mají
statistiky aktivních případů onemocnění COVID-19 negativní (vzrůstající) tendenci a v Praze
již přistupují ke zpřísnění opatření (od pondělí jsou zavřené vysoké školy a budou se
pravděpodobně zavírat i další školy - možná ne jen v Praze). V současné době je v Třebíči
uzavřena ulice Spojovací (do začátku října), je tedy logické, že průzkumy mohou být provedeny
až po jejím znovuotevření. To znamená značné zvýšení pravděpodobnosti, že do té doby
budou nadále zpřísněná opatření. Chtěli bychom vědět, jak má dodavatel postupovat v případě
zavření škol (nerelevantní výsledky). Je možné provést průzkumy v omezení takového
rozměru? Bude možné provést průzkumy až na jaře - tj. v dalším možné období dle TP 189?
Co se bude dít v případě, že budou opatření trvat i na jaře? Jak to ovlivní harmonogram a
model. Chtěli bychom pořádat o odhalení kompletního harmonogramu vč. dopadů případných
omezení a odsunutí průzkumů na jaro. Děkujeme za pochopení.

Odpověď:
Zadavatel trvá na realizaci dopravních průzkumů nejpozději do 30. 11. 2020, pokud smlouva
bude uzavřena nejpozději do 5. 11. 2020 a současně nebudou přijata celorepubliková či místní
opatření takového rázu, která sníží relevanci průzkumů (tedy: uzavření plošně jednoho nebo

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Zpracování dopravních průzkumů a dopravního modelu“

více stupňů škol - 1., 2., střední, karanténní opatření obdobná jako na jaře 2020, zásadní
omezení veřejné hromadné dopravy, či jiné opatření, které obdobným rozsahem ovlivňuje
poptávku po mobilitě). V případě splnění výše uvedené podmínky bude posunut termín pro
splnění dopravních průzkumů nejpozději do 31. 3. 2021. V případě posunu bude rovněž
posunut termín doručení modelu dopravy nejpozději na termín 1. 6. 2021. Pokud budou
opatření dále trvat i v jarním období budou provedeny průzkumy i přes tato omezení.

Změna lhůty pro podání nabídek:
Zadavatel z důvodu změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 10. 2020 v 10:00 hodin.
Způsob a místo podání žádostí o účast, ani způsob a místo otevírání žádostí o účast se
nemění.
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