galja.thi
movatravnick
ova@ca
h.cz

Digitálně
podepsal
galja.thimovatravnickova@cah.c
z
DN:
cn=galja.thimovatravnickova@cah.c
z
Datum: 2014.06.23
08:14:07 +02'00'

Všem zájemcům

Naše značka/Our Ref.Num. 0224000608

Vyřizuje/Responsible, tel.: Daniela Urbanová, 220 112 234

Dne/Date: 20. 6. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:

Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI
jednací řízení s uveřejněním
484422

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dotaz č. 84
Dle zadávací dokumentace bod III.7.1 má být nabídková cena stanovena jako součet ceny za měsíční paušální
platby, za průměrné měsíční práce nad rámec paušálu, násobené číslem 12 a ceny za revize provedené během 1
roku. Dle III.7.2. pro stanovení nabídkové ceny dodavatel vyplní tabulky uvedené v příloze C ZD. Dodavatel
rovněž doplní tabulky uvedené v příloze č. 1, č. 3 a č. 4 vzoru smlouvy.
Příloha č. 3 vzoru smlouvy obsahuje navíc položky „tlaková zkouška TNS“, „kontrola klimatizačních systémů nad
100 W“ a „revize vnitřních hydrantů“ oproti příloze C ZD. Příloha C ZD obsahuje vzorce sum u prací „nad rámec
paušálu“ bez položek „ostatní nespecifikované práce“.
Dotaz:
Mají být revize, které nejsou součástí přílohy C ZD, zahrnuty v nabídkové ceně? Má být položka „ostatní
nespecifikované práce“ součástí jednotlivých sum a tedy v nabídkové ceně?
Odpověď č. 84
Revize, které nejsou obsaženy v příloze C zadávací dokumentace, nebudou zahrnuty v nabídkové ceně.
Položka „ostatní nespecifikované práce“ je součástí dílčích součtů u prací „nad rámec paušálu“ a má být zahrnuta
do nabídkové ceny.
V příloze těchto dodatečných informací posíláme aktualizovanou přílohu C zadávací dokumentace, upravenou dle
odpovědi č. 84.

Místo pro otevírání obálek
Zadavatel v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 4 a Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7 mění
místo pro otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek se uskuteční dne 27. 6. 2014 po skončení lhůty pro
podání nabídek, tj. od 12:15 hod. Místem pro otevírání obálek je budova Terminálu 1 na adrese Aviatická
1017/2, Praha 6, PSČ 160 08, zasedací místnost č. 506 v 5. poschodí (přes služební vchod č. 15). Pro vstup
je nutné mít s sebou občanský průkaz nebo platnou ID kartu.
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