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Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/022/2/2022

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz

Šenov u Nového Jičína, 19. 05. 2022
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka: VZMR/022/2/2022 Provádění servisních prohlídek zařízení Nederman
V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace viz níže, Vzhledem
k charakteru dotazu zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny, a to do 25. 05. 2022 do
13:00 hod.
Dotaz č. 1:
Dobrý den,
dnes jsem absolvoval prohlídku místa realizací servisu VZ a poprosil bych Vás o ujasnění
podkladů. Zapisoval jsem si aktuální stav motohodin a tlakových ztrát filtrů při provoze
jednotek. Dle všeho jsou některé filtrační jednotky ze seznamu přílohy č.2 oficiálně mimo
provoz, některé dokonce jsou odpojené elektricky a tudíž nelze zjistit, zda je lze vůbec spustit
do provozu. Jednotky, které jsou MIMO PROVOZ jsem vyznačil žlutým podbarvením v
přiloženém souboru.
Chápu tedy správně, že dle níže uvedené citace z: VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE, bod. č.9, je nutné uvést cenové náklady servisů a náklady filtrů i u jednotek
MIMO PROVOZ ?
Samozřejmě tato informace má zásadní vliv na celkovou cenu VZ.
9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Účastník je povinen vyplnit žlutě podbarvená pole - tj. cenové údaje doplnit do Seznamu
odsávacích jednotek (příloha č. 1 SOD) jednotkovou cenu za plnění VZ v Kč bez DPH (sloupce
„CH“ a „CI“), přičemž:
- nabídková cena v Kč bez DPH (tj. řádek č. 48) za plnění VZ a za dodání a výměnu filtru bude
vypočtena automaticky jako součet jednotkových cen sloupců „CH“ a „CI“,
- celková nabídková cena za plnění VZ v Kč bez DPH (tj. řádek č. 49) bude vypočtena
automaticky jako součet výše vzniklých součtů. Povinností účastníka je uvést nabídkovou cenu
u každé položky Ceníku. Nebude-li jednotková nabídková cena vyplněna u jakékoliv z
uvedených položek, bude to považováno za porušení zadávacích podmínek a účastník bude
vyloučen!
Předem děkuji za ujasnění.
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Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel informuje účastníky, že je nutné uvést cenové náklady servisů a náklady filtrů i u
jednotek mimo provoz.
Zadavatel opakovaně informuje účastníky, že lhůta pro podání nabídek zůstává neměnná, a
to do 25. 05. 2022 do 13:00 hod.

Ing. Klára Rašková
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
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