Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám ve veřejné zakázce malého rozsahu
„Rekonstrukce ulice Spojovací – 1. etapa“

Veřejný zadavatel:

Zástupce zadavatele ve VZ:

Obec Velké Přílepy
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
IČ: 00241806
Telefon: (+420) 220 930 535
E-mail: podatelna@velke-prilepy.cz
www: http://www.velke-prilepy.cz/
Zastoupený: Věra Čermáková, starostka

Agentura Petronius – Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.
Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice n. P.
IČ: 75735466
Tel: (+420) 605 942 921
E-mail: info@petrjakubicek.cz
www: http://www.petrjakubicek.cz
Zastoupený: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám ve veřejné zakázce malého rozsahu
„Rekonstrukce ulice Spojovací – 1. etapa“
Velké Přílepy, 1.2.2016
Administrátor veřejné zakázky sděluje všem uchazečům dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. Dotaz uchazeče č. 1:
Žádáme snížení hodnoty bankovní záruky (několik telefonických dotazů).

Odpověď zadavatele:
Zadavatel od několika uchazečů o veřejnou zakázku obdržel informaci, že bankovní záruka na
reklamace ve výši 0,5 mil Kč / rok, která bude každý rok prodlužovaná po dobu záruční doby, tj. po
dobu 60 měsíců, je stanovena příliš přísně. Uchazeči argumentovali ve smyslu, že zakázka je svým
rozsahem malá, ale bankovní záruka v této výši povede k neúčasti malých stavebních společností ve
výběrovém řízení, neboť pro mnohé bude taková výše bankovní záruky příliš drahá z důvodu fluktuace
na účtu u banky a tudíž občasných malých zůstatků. Současně bylo argumentováno ve smyslu, že
bankovní záruka je příliš vysoká, neboť případné opravy (propad části vozovky, kanalizační poklopy,
apod.) budou dosahovat nižších částek.
Zadavatel přezkoumal výše uvedenou argumentaci a rozhodl se námitkám uchazečů vyhovět.
Zadavatel tímto snižuje hodnotu bankovní záruky na reklamace z výše 0,5 mil Kč / rok na výši
0,1 mil Kč / rok. Ostatní podmínky bankovní záruky se nemění.
Uchazeč tedy doloží v nabídce svoji kvalifikaci podle části 6.1 zadávací dokumentace bankovní
zárukou ve výši 0,1 mil Kč / rok. Stejně tak všude v zadávací dokumentaci, kde je tato bankovní
záruka zmíněna (např. část 7), bude platit pro uchazeče nová výše bankovní záruky 0,1 mil Kč / rok.
Ve smlouvě o dílo, kterou bude uchazeč podepisovat a vkládat do nabídky, provede uchazeč úpravu
výše bankovní záruky na novou výši 0,1 mil Kč / rok v těchto článcích: 5.1, 12.2.
S pozdravem
Za zadavatele:
…………………………………..
Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.
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