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Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic
V Českém Krumlově dne 6. 12. 2018

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. Úprava údajů pro stanovení nabídkové ceny
Dotaz:
Dle odpovědi na dotaz č. 1 v Dodatečných informacích č. 3. je stanoveno, že příloze č. 2 účastník
bude vyplňovat náklady na provedení revizí v ročních nákladech, a na správu a provoz kotelny
v měsíčních nákladech. V tomto případě nedojde ke stanovení roční ani měsíční nabídkově ceny
pro celkové vyhodnocení.
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 dále v textu této dodatečné informace upraví tento zřejmý nesoulad.
2. Úprava údajů pro stanovení nabídkové ceny
Dotaz:
V příslušné tabulce příloha č. 2., jsou požadavky na vyplnění cen za provádění revizí a kontrol
zařízení, které nejsou popsány v příloze č. 8, Technická specifikace (např. servis regulační stanice,
servis a kontrola regulátoru plynu, zařízení VZT, které není součástí kotelny, atd.). Bylo by možno
doplnit Technickou specifikaci v příloze č. 8., o všechna zařízení na které je požadováno provádět
revize.
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 doplnil a upravil tabulku, která tvořila přílohu č. 2 Dodatečné informace č. 3 k Výzvě
k podání nabídky. Tato tabulka obsahuje rozpis činností souvisejících se správou a provozem
plynových kotelen, které zadavatel považuje za potřebné. Upravená tabulka s rozpisem činností
souvisejících se správou a provozem plynových kotelen tvoří přílohu č. 1 této Dodatečné
informace č. 5 k výzvě k podání nabídky.
Účastníci musí při stanovení nabídkové ceny vycházet z Přílohy č. 8 Výzvy k podání nabídky,
která tvoří přílohu č. 1 Dodatečné informace č. 3 k Výzvě k podání nabídky. Zadavatel uvádí, že
všechny podstatné údaje, potřebné pro předložení nabídky účastníkem, jsou obsaženy v dokladech,
předložených k Výzvě k podání nabídky. Z tohoto důvodu nebude zadavatel doplňovat Výzvu
k podání nabídky o přehled všech zařízení, pro které je požadovány provádění revizí.
Zadavatel dále sděluje, že nepožaduje ocenění revize regulačních stanic, ani zařízení VZT, která
nejsou součástí kotelny.
3. Oprava termínu doby, po kterou má účastník poskytovat plnění
Zadavatel 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,
upozorňuje účastníky, že v Příloze č. 7 Podmínky servisní smlouvy není uveden správný termín
doby platnosti smlouvy, za což se omlouvá.
Správný termín doby platnosti smlouvy, po kterou zadavatel požaduje poskytování plnění
jednotlivých dílčích dodávek či servisních úkonů a po který by měl účastník tyto jednotlivé dílčí
dodávky či servisních úkonů provádět, je navržen od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
4. Úprava znění Výzvy k podání nabídky
A. Zadavatel ruší znění čl. 11 Výzvy k podání nabídky ve znění uvedeném v Dodatečné informaci
č. 3 k Výzvě k podání nabídky a nahrazuje jej tímto textem.
11. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
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. 1 této Dodatečné informace č. 5. 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 ročních 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.
B. Zadavatel ruší znění čl. 17 Výzvy k podání nabídky a nahrazuje jej tímto textem.
17. Hodnotící kritéria

Hodnotícími kritérii jsou:
1. výše celkové nabídkové ceny za jeden rok poskytování činností na všech předmětných
kotelnách, stanovený podle rozpisu činností souvisejících se správou a provozem plynových
kotelen, dohromady s váhou 75 %,
2. výše nabídkové ceny za jednu hodinu práce při opravách na předmětných kotelnách
s váhou 25 %.
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů.
Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů.
Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího
kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom
použije tohoto vzorce:
Kritéria, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (výše nabídkové ceny):
Počet bodů kritéria = 100 x Hodnota nejvhodnější (minimální) nabídky/ Hodnota hodnocené
nabídky
Počet bodů dílčího kritéria se vynásobí procentní vahou daného dílčího kritéria (např. 10 % =
0,1), body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým
počtem bodů.
C. Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Krycí list
Zadavatel upravil v Příloze č. 1 k Výzvě k podání nabídky Krycí list názvy jednotlivých složek
ceny, uvedené v části 2. Cena v Kč.
Účastnicí jsou povinni použít pro uvedení ceny Krycí list, který tvoří přílohu č. 2 Dodatečné
informace č. 5 k Výzvě k podání nabídky.
Upozornění:
Zadavatel upozorňuje, že zjistí-li účastník nejasnosti v zadávacích podmínkách vč. nejasností
v přílohách k Výzvě k podání nabídky, je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději v úterý 11. prosince do 10:00 hod.
S pozdravem
Ing. Petr Pešek
vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis činností souvisejících se správou a provozem plynových kotelen
Příloha č. 2 - Krycí list

