Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref.Num. 0227008388

Vyřizuje/Responsible, tel.: Kateřina Matajzíková, 724 888 462

Dne/Date: 13.9.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Spis. č. zadavatele:
Ev. č. VZ:

ANALYTICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SERVIS ČKV A ČOV
otevřené řízení s použitím elektronické aukce
0227008388
Z2021-030650

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace.
V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění
žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Znění žádosti o vysvětlení č. 1:
Předpokládaná částka na tendrované období 8 let je 12,5 mil. Kč bez DPH. Dle propočtu nákladů však bude
činit výsledná částka více jak dvojnásobek předpokládané výše. Tuto skutečnost potvrzuje i naše zkušenost
z minulého roku, kdy se naše společnost účastnila v 02/2020 Průzkumu trhu v soutěženém rozsahu. Žádáme
o vysvětlení zda je možno předpokládanou nabídkovou cenu překročit?

Znění poskytnutého vysvětlení č. 1:
Předpokládaná hodnota zakázky je na profilu zadavatele uvedena za období 48 měsíců.
Předpokládanou hodnotu může Dodavatel svou nabídkovou cenou překročit.
Nad rámec výše uvedeného zadavatel doplňuje, že maximální hodnota plnění za dobu trvání smlouvy
je uvedena v čl. 5.16 Závazného vzoru smlouvy, a to ve výši 25 000 000,- Kč bez DPH. I tuto hodnotu
však může dodavatel v rámci své nabídkové ceny překročit.
Zadavatel současně uveřejňuje opravný formulář ve Věstníku veřejných zakázek, kde místo chybného
údaje Předpokládaná celková hodnota 12 500 000,- Kč bez DPH (za 96 měsíců), uvádí správný údaj
25 000 000,- Kč bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy v délce 8 let (96 měsíců).
Znění žádosti o vysvětlení č. 2:
V Příloze E Zadávací dokumentace - Nabídková cena je chybně uveden součet položek v tabulkách "Návrhy
provozu - matematické modelování", kdy není započtena vždy poslední řádka tabulky.

Strana 2

Znění poskytnutého vysvětlení č. 2:
Zadavatel tímto opravuje chybu ve vzorci a zveřejňuje aktualizovanou přílohu E s názvem „Př. E k
ZD_Nabídková cena rev 10092021“
Dodavatel je povinen ocenit tuto přílohu E uvedenou v příloze tohoto Vysvětlení zadávací
dokumentace a zároveň zveřejněnou na profilu Zadavatele.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace nemění ani nerozšiřuje kvalifikační kritéria.
Vysvětlení se netýká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle § 96 odst. 2 Zákona.
Přílohy: „Př. E k ZD_Nabídková cena rev 10092021“
Digitálně podepsal
Kateřina
Kateřina Matajzíková
2021.09.13
Matajzíková Datum:
15:03:08 +02'00'

…………………….
Ing. Irena Nováková, v.r.

…………………….
Mgr. Eva Carbolová, v.r.
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