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Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
3. 9. 2015

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZY DODAVATELŮ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (5)
Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající
v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění
periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO
Zadavatel veřejné zakázky:
IČO:
Profil zadavatele:

Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
002 97 593
https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz/

Pověřená osoba:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Jana Šenková
+420 597 461 313, recte@recte.cz

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, zastoupené Ing. Jiřím Lukšou, starosta (dále jen „zadavatel“)
vyhlásilo v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku Zajištění provozu veřejného osvětlení a
světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných
opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení,
doplnění a vedení pasportu VO podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a to zveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 07. 2015 pod
evidenčním číslem 512266, v Úředním věstníku Evropské unie a současně zveřejněním textové části zadávací
dokumentace na svém profilu (viz výše).
V uvedené věci byla zadavateli doručena prostřednictvím pověřené osoby žádost o dodatečné písemné informace
k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě
stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:
Dodatečná informace (5) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):
Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:
31. 08. 2015
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:
04. 09. 2015
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:
03. 09. 2015
Dotaz č. 5.1:
Pro nacenění položky dle Smlouvy o dílo čl. V. Cena díla, odst 1.2. Cena za provádění běžné údržby VO specifikujte
blíže požadavek:
- zda je tato cena včetně použitých materiálů potřebných k opravě v rámci činností běžné údržby.
V článku V. odst. 5. této smlouvy je v textu uvedeno …. materiálové náklady…. , není zřejmé, co je tímto myšleno.
Pokud mají být materiálové náklady zahrnuty do nabídkové ceny za běžnou údržbu, pak prosím tento materiál
definujte co do množství, druhu a dalších požadavků na materiály tak, aby uchazeč mohl předložit zadavateli
relevantní cenovou nabídku.
- zda je v rámci požadovaných činností uvedených v článku III. Předmět smlouvy, odstavec „Běžná údržba“, odrážka
první, myšlen pouze výjezd (zásah) dodavatele k zjištění poruchy a jednotlivé opravy v rámci činností běžné údržby
budou účtovány dle ceníku za prováděné opravy dle přílohy č. 3 této smlouvy.

Písemná odpověď na dotaz č. 5.1:
ANO. Za poslední tři roky se cena za materiál pohybovala v průměru celkem kolem 190 tis. Kč / rok (bez DPH).
Dotaz č. 5.2:
Pro nacenění položky dle Smlouvy o dílo čl. V. Cena díla, odst 1.3. Cena za zajištění vánoční výzdoby specifikujte blíže
požadavek na cenu, zda je tato cena včetně použitých materiálů potřebných k opravě. V článku V. odst. 5. této smlouvy
je v textu uvedeno …. materiálové náklady…. , není zřejmé, co je tímto myšleno. Pokud mají být materiálové náklady
zahrnuty do nabídkové ceny za běžnou údržbu, pak prosím tento materiál definujte co do množství, druhu a dalších
požadavků na materiály tak, aby uchazeč mohl předložit zadavateli relevantní cenovou nabídku.
Písemná odpověď na dotaz č. 5.2:
Ano. Viz písemná odpověď na dotaz č. 5.1
Dotaz č. 5.3:
Pro nacenění položky dle Smlouvy o dílo čl. V. Cena díla, odst 1.4. Cena za zajištění světelně signalizačního zařízení
specifikujte blíže požadavek na cenu, zda je tato cena včetně použitých materiálů potřebných k opravě. V článku V.
odst. 5. této smlouvy je v textu uvedeno …. materiálové náklady…. , není zřejmé, co je tímto myšleno. Pokud mají být
materiálové náklady zahrnuty do nabídkové ceny za běžnou údržbu, pak prosím tento materiál definujte co do množství,
druhu a dalších požadavků na materiály tak, aby uchazeč mohl předložit zadavateli relevantní cenovou nabídku.
Písemná odpověď na dotaz č. 5.3:
Materiálové náklady jsou zahrnuty v rámci materiálu VO - viz písemná odpověď na dotaz č. 5.1
Dotaz č. 5.4:
Žádáme o upřesnění textu ustanovení Smlouvy o dílo, čl. VII. Provedení díla, odst. 5. V textu je uvedeno toto: Havarijní
stavy způsobené dopravní nehodou, vandalstvím, kde hrozí nebezpečí úrazu, budou ihned po nahlášení vhodným
způsobem zajištěny, nejpozději však do 3 pracovních dní po jejich nahlášení nebo zjištění. Je tedy dodavatel povinen
zajistit havarijní stavy nejpozději do 3 pracovních dní?
Písemná odpověď na dotaz č. 5.4:
Ano.
Dotaz č. 5.5:
Specifikujte konkrétněji text dle Smlouvy o dílo, čl. VIII Koordinace mezi objednatelem a dodavatelem, odst.1. Dle textu
rozhoduje o určitých opravách v rámci běžné údržby dodavatel. Tyto činnosti budou prováděny dle ceníku oprav, který je
přílohou č.3 SOD, nebo budou prováděny v rámci nacenění běžné údržby VO dle článku V. odst. 1.2. SOD.
Písemná odpověď na dotaz č. 5.5:
Pokud je položka uvedena v příloze smlouvy č. 3, bude tak prováděna. Pokud zde není uvedena, bude prováděna v
rámci nacenění běžné údržby.
Dotaz č. 5.6:
Předpokládaná cena veřejné zakázky „Zajištění provozu veřejného osvětlení a signalizačního zařízení na území města
Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby,
provádění periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO“, která je uveřejněna na portálu
Věstník veřejné zakázky je ve výši 6,2 mil. Kč bez DPH je cena zakázky včetně předpokládaného dodaného materiálu?
Písemná odpověď na dotaz č. 5.6:
Ano.
Dotaz č. 5.7:
Specifikujte konkrétněji text dle Smlouvy o dílo, čl. X. Sankce, odst. 6. Z textu není zřejmé, jaké sankce jsou stanoveny
pokud nebude veden pasport v el. podobě dle požadavků Smlouvy o dílo.
Písemná odpověď na dotaz č. 5.7:
Měsíční sankce činí 5000,- Kč.
Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy

