V České Skalici dne 27. 8. 2014

„EKOCENTRUM Stěžery“

DODATEČNÁ INFORMACE ZADAVATELE
A
ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ

Dodatečná informace č. 1:
Zadavatel v bodě 11 Zadávací dokumentace nedopatřením uvedl, že hodnotícím kritériem bude
nabídková cena bez DPH. Vzhledem k tomu, že zadavatel si na předmět zakázky nemůže
uplatnit odpočet, bude hodnotícím kritériem nabídková cena včetně DPH.

Odpovědi na dotazy uchazečů:
1) V zadávacích podmínkách v rámci bodu 13 je požadavek na pojištění 1mil Kč, v návrhu
smlouvy o dílo je však uvedena částka 3 mil Kč, která hodnota je tedy relevantní?
Odpověď: V návrhu smlouvy o dílo, ani v ostatních přílohách výzvy, není stanoven
konkrétní požadavek na výši pojištění. Ten stanoví pouze bod 13 Zadávací dokumentace
tak, že minimální výše pojištění musí být 1 mil. Kč. Do bodu 10.8. návrhu smlouvy o
dílo pak uchazeči pouze doplní výši konkrétní částky, na kterou mají uzavřené pojištění.
2) V zadávacích podmínkách je uveden rozsah díla PD pro stavební řízení + inženýrská
činnost, nicméně v rámci návrhu SOD je v 10.2. uvedeno že výkaz výměr je součástí
díla, nicméně pro potřeby vydání stavebního povolení stavebním úřadem není třeba
výkazu výměr v souladu s platnou související legislativou. Je tedy výkaz výměr součástí
díla nebo ne?
Odpověď: Zmínka o výkazu výměr byla v bodě 10.2 návrhu SoD nedopatřením. Výkaz
výměr není součástí díla. Opravený návrh smlouvy o dílo je přílohou těchto
dodatečných informací. Uchazeči použijí pro účely nabídky návrh smlouvy o dílo,
přiložený k těmto odpovědím.
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3) V návrhu SOD v bodě níže uvedeném je psáno:
„12.7 Objednatel je bez dalšího oprávnění odstoupit od této smlouvy vedle případů v
jiných ustanoveních této smlouvy v případě níže uvedeného porušení smlouvy
zhotovitelem…“
Je uvedená věta v právně odpovídajícím významu?
Odpověď: Správné znění této věty zní: „Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit
od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě níže
uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem…“. Opravený návrh smlouvy o dílo je
přílohou těchto dodatečných informací. Uchazeči použijí pro účely nabídky návrh
smlouvy o dílo, přiložený k těmto odpovědím.
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