Vysvětlení zadávací dokumentace
„Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 03 ze dne 21.09.2018
dle bodu 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 zadávací dokumentace

„Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“
Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen
„vysvětlení ZD“) doručené dne 18. 09. 2018, tj. v termínu stanoveném v zadávací
dokumentaci, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné
zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu s bodem 5.2.2 zadávací
dokumentace.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:
V bodě 4.1.7.1. se v rámci expresních HDZ připouští čerpání kontaminované podz. vody
a následné využití mobilní sanační technologie. Pro tuto operaci ale není přidělena položka
v rozpočtu prací. Protože se může jednat o finančně významnou položku, sdělte prosím,
jakým způsobem ji zapracovat.
Pozn.: s ohledem na to, že nasazení sanační soupravy není jednoznačné (nemusí nastat),
přiřazení s tím souvisejících finančních nákladů k položce "HDZ" není vhodné. Spadá snad
čerpání financí pro nasazení sanační jednotky pod "10% rezervu"?
Vysvětlení ZD č. 1:
V rozpočtu prací jsou všechny jednotlivé činnosti zkoušky uvedeny pod jednou položkou
„Expresní hydrodynamická zkouška“ bez jejich rozpoložkování. Případné přečištění čerpané
vody před jejím vypouštěním, prováděné v rámci HDZ, je součástí zkoušky. Z tohoto důvodu
musí cena za HDZ obsahovat i náklady za dekontaminaci, tedy veškeré náklady se
zkouškou spojené.

Dále zadavatel, město Kopřivnice, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace (dále
jen „vysvětlení ZD“) týkající se uvádění ceny v nabídce. Dodavatel nebude vyplňovat
nabídkovou cenu do formuláře při odesílání nabídky. Cena bude uvedena v příslušných
dokumentech (smlouva o dílo, soupis prací atd.). Z tohoto důvodu upravuje zadávací
dokumentaci následovně:
Zadavatel upravuje znění bodu 6.1.2, druhé odrážky Podrobných podmínek zadávací
dokumentace:
Původní text:
• Dodavatel podá nabídku použitím tlačítka „poslat nabídku“. Do části „Hodnoty kritérií“
vyplní Nabídkovou cenu v Kč bez DPH a do části „Přílohy“ nahraje jednotlivé soubory
tvořící nabídku. Dle elektronického nástroje E-ZAK je maximální možná velikost
jednoho souboru cca 50 MB.
Nový text:
• Dodavatel podá nabídku použitím tlačítka „poslat nabídku“. Do části „Přílohy“ nahraje
jednotlivé soubory tvořící nabídku. Dle elektronického nástroje E-ZAK je maximální
možná velikost jednoho souboru cca 50 MB.
Dále zadavatel upravuje znění bodu 14.3 Podrobných podmínek zadávací dokumentace:
Původní text:
- viz bod 12
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- Nabídková cena v Kč bez DPH bude dodavatelem doplněna při podávání nabídky do části
„Hodnoty kritérií“.
Nový text:
- viz bod 12

___________________________________________________________________
Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny informace uvedené v tomto vysvětlení
v relevantních částech doplňují resp. nahrazují dosavadní relevantní části zadávací
dokumentace; dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci
doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.
S ohledem na změnu zadávací dokumentace obsaženou ve vysvětlení zadávací
dokumentace č. 03 prodlužuje zadavatel v souladu s bodem 5.2.3 zadávací dokumentace
lhůtu pro podání nabídek o 4 hodiny.
Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

03. 10. 2018 v 14:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek
a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

v z. Daša Králíčková

Digitálně podepsal
Daša
Daša Králíčková
2018.09.21
Králíčková Datum:
13:52:14 +02'00'
Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností
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