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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ
Veřejná zakázka :

„TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA“
1.

Základní údaje o zadavateli:

Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:

2.

Město Železný Brod
André Jakubička, starosta města
Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
00262633
jméno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a
regionálního rozvoje
tel.:
483 333 966, 606 179 334
e-mail: d.mach@zelbrod.cz

Dodatečné informace - odpovědi na dotazy:

1) Odpovědi na dotaz č. 4 v Dodatečných informacích č. 1 ze dne 7.8.2013 rozumíme.
Zmínka o dokumentaci pro provádění stavby je také v SoD bod 2.2.a; také v bodě „8.2.
Objednání nebo zhotovení projektu pro realizaci stavby je součástí zakázky a je součástí
výkazu výměr pro ocenění zakázky“
Dotaz 1: Žádáme zadavatele o informaci, zda zmínku o dokumentaci pro provádění stavby
(realizační dokumentaci) má uchazeč odstranit sám nebo tak bude učiněno zadavatelem?
Ad 1) Uchazeči mohou odstranit písm. a) odst. 2.2 čl.2 vzorové smlouvy o dílo do nabídky
pro zadavatele odstranit samostatně, před vlastním podpisem SoD s vítězným uchazečem
bude opraveno.
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2) V následujících rozpočtech je chybně uvedena výše DPH 10% a 20%:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A 400 VO
A 430
A 460 Přeložka
A 800
A 900 VAS
A 910 KAMERY
B 100 900-3
B 400 VO
B 410 NN
B 900 VAS
B 910 KAMERY

Dotaz 2: Má uchazeč opravit výši DPH nebo bude zjednána náprava zadavatelem?
Ad 2) V cenové nabídce musí uchazeči uvést DPH v platné výši dle zákona č. 235/2004 Sb.
Zadavatelem nebyly předloženy uchazečům rozpočty, nýbrž pouze výkaz výměr, ten je
závazný, ostatní pole jsou pouze informativní. Uchazeč provede opravu sám.
3) V rozpočtu A 450 a B 450 PPD chybí sloupec „jednotková cena“.
Dotaz 3: Má uchazeč vložit sloupec sám nebo bude zjednána náprava zadavatelem?
Ad 3) Každý uchazeč zodpovídá za to, aby jím předložená cenová nabídka byla úplná a
zpracovaná dle požadavků vyhl. č. 230/2012 Sb., která v souladu s § 159 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách stanovuje podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s
výkazem výměr, čímž bude možno provést porovnání všech předložených nabídek. Pokud
tedy nebude doplněno, tak nabídka nebude považována za úplnou.
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