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Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 19 Výzvy k podání nabídky ze dne 6. 11. 2018
sděluje následující dodatečné informace k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené
veřejné zakázce na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon") a podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
1. Zajištění obsluhy kotelen
Dotaz:
V odstavci 3 výzvy k podání nabídky v informacích předmětu veřejné zakázky je popsáno co je
očekáváno od vybraného provozovatele. Mimo jiné uvádíte … vybraný provozovatel bude
zajišťovat a provádět zejména preventivní a provozní údržbu kotelen a kontrolu činnosti
obsluhy, …
Na základě právě absolvované třídenní prohlídky kotelen a seznámení se s jejich stavem a způsobu
provozu mám na vás dotaz zda současná obsluha zůstane a bude i nadále placena z prostředků
města (jiných organizací), nebo zda tomu tak není a požadovaná kontrola činnosti obsluh je jen
omyl v zadané zakázce, případně zda město požaduje převzít obsluhu novým provozovatele ...
Odpověď:
Zadavatel k výše uvedenému dotazu k Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových
kotelen v majetku města Český Krumlov“ na služby, evidenční číslo zakázky VZCK
0045/2018, ze dne 6. 11. 2018, uvádí následující.
Zajištění provozu kotelen včetně jejich obsluhy bude na vybraném účastníkovi. Zadavatel nebude
administrativně, ani personálně zajišťovat provoz kotelen. Nabídková cena musí obsahovat
veškeré náklady spojené se správou, údržbou a provozem kotelen. Podrobné členění ceny je
uvedeno přílohu č. 2 této dodatečné informace č. 3. k Výzvě k podání nabídky. Účastník doplní
do tabulky ceny za jednotlivé činnosti.
2. Aktualizace soupisu zařízení
Dotaz:
Z důvodu nově zjištěných skutečností při vykonaných obhlídkách, prosím o aktualizaci zaslaného
souboru - soupis zařízení, a to zejména proto, že v jednom případě je přesun kvalifikace zařízení
z technické místnosti na kotelnu III. kategorie a to s sebou nese krom jiného i změny v požadavcích
na revize a servis.

Prosím dále o odpověď jak máme při nabídkové ceně roční správy, řešit do ceny revize které mají
periodu větší než právě stanovený 1 rok a to zejména ve chvíli kdy ještě nemáme revize k dispozici
a tudíž nevíme kdy je bude potřeba provést.
Nabízí se sice možnost během prvního roku, všechny výše uvedené revize zaktualizovat do „stejné
periody“, ale to by nás v případě našeho v tomto „osamělého názoru“ z výběru mohlo
diskvalifikovat.
Předpokládám, že soubor vad, nedodělků či doporučených úprav jak z hlediska bezpečnosti tak
optimalizace spotřeby na základě provedené diagnostiky nebude součástí dokumentace pro výběr
provozovatele“.
Odpověď:
Zadavatel k výše uvedenému dotazu k Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových
kotelen v majetku města Český Krumlov“ na služby, evidenční číslo zakázky VZCK
0045/2018, ze dne 6. 11. 2018, uvádí následující.
Zadavatel aktualizoval Přílohu č. 8 Technická specifikace Výzvy k podání nabídky. U kotelny
uvedené pod č. 3 došlo k zařazení kotelny do kategorie III. a úpravě celkového instalovaného
výkonu. Aktualizovaná tabulka s uvedením technické specifikace všech plynových kotelen tvoří
přílohu č. 1 této dodatečné informace č. 3 k Výzvě k podání nabídky.
Zpracování nabídková ceny je upraveno v bodě 3. dodatečné informace č. 3.
Soubor vad, nedodělků či doporučených úprav nebude součástí dokumentace pro výběr
provozovatele.
3. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Zadavatel ruší původní znění čl. 11 Výzvy k podání nabídky a nahrazuje jej tímto textem.
Zadavatel stanoví, že pro zpracování nabídkové ceny je účastník povinen využít připojenou
tabulku Rozpis činností souvisejících se správou a provozem plynových kotelen, která tvoří
přílohu č. 2 této dodatečné informace č. 3. k Výzvě k podání nabídky. Účastník doplní nabídkovou
cenu u všech relevantních činností pro danou plynovou kotelnu bez ohledu na četnost (periodicitu)
provádění těchto činností. V položce Správa a provoz kotelny uvede účastník výši měsíčních
nákladů spojených s vlastní správou, údržbou a provozem dané plynové kotelny. Ceny budou
uvedeny za poskytnutí dané služby bez případných materiálových nákladů.
Nabídková cena bude uvedena v české měně v ceně bez DPH. Celková nabídková cena bude
uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást návrhu smlouvy.
Účastníkem navržená nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré
náklady nutné pro plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a účastník
je vázán nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno
překročit pouze z důvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu.
V případě potřeby může být účastník v průběhu hodnocení nabídek vyzván zadavatelem
k doplnění a vysvětlení nabídky.
S pozdravem

Ing. Petr Pešek
vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

