DODATEČNÉ INFORMACE 5
Název veřejné zakázky:
Evidenčním číslo veřejné zakázky:
Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
Veřejná zakázka podle předmětu:
Forma zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

Stavební úpravy za účelem změny užívání
domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou
službou v Petřvaldě
511151
Město Petřvald
Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
00297593
Stavební práce
Otevřené řízení
Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).
DOTAZ 1
Přílohou k dodatečným informacím č. 4 jsme obdrželi nový výkaz výměr Zdravotechniky. Po
dosazení částky do nově připsané položky č. 40b - 725-90-1228 - D+M dřez (běžné byty),
vč. příslušenství a komponentů - soubor - 15,000 se částka přičítá pouze na listu Rozpočet
a listu Rekapitulace. Do Krycího listu rozpočtu se již nepřičítá, tudíž položka 40b není
součástí ceny Zdravotechniky.
Dotaz: Vzhledem k tomu, že ne všichni uchazeči si této skutečnosti všimnou a řádně si
opraví vzorce, žádáme zadavatele o zaslání správně zavzorcovaných rozpočtů
Zdravotechniky všem uchazečům jednotně pro zajištění transparentnosti zadávacího řízení.
ODPOVĚĎ 1
V této záležitosti platí článek 6.2. VZORCE A SOUČTY SOUPISU ve Svazku 4 - Podmínky
a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Pokud předaný soupis
obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést
před stanovením nabídkové ceny kontrolu a případnou úpravu těchto vzorců. Za správnost
nabídkové ceny z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel. V nabídce
předložené rozpočty musí obsahovat správné hodnoty.
DOTAZ 2
U Venkovní kanalizace a Vodovodní přípojky je ve výkazech výměr předvolena 21% DPH.
Uchazeči nemají dostatek informací pro posouzení a jednoznačné stanovení DPH
v jednotlivých rozpočtech.
Dotaz: Žádáme zadavatele o stanovení správné sazby DPH pro všechny rozpočty.
ODPOVĚĎ 2
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty a výše
sazby DPH tedy nemá vliv na posouzení a hodnocení nabídky. Sazbu a výši DPH je
povinen stanovit dodavatel podle platných právních předpisů a takto ji uplatní i při
zpracování nabídkových rozpočtů.
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