Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek
Identifikace zadavatele:
Zadavatel:
Město Český Krumlov
Sídlo:
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ:
00245836
Jednající:
Ing. Petr Pešek, předseda komise
Název veřejné zakázky: Výkon činnosti TDS a KBOZP na stavbě „Bezbariérovost a modernizace
odborných učeben fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím, ČK
Dotaz účastníka:
Zadavatel v návrhu Příkazní smlouvy v čl. 5 (Cena a způsob její úhrady) požaduje v odst. 3 úplatu
příkazníka jako cenu celkovou za výkon TDS a výkon KBOZP s tím, že dle odst. 6 budou obě ceny
propláceny měsíčně v poměrné výši.
Ve Výzvě k podání nabídky se dočteme předpokládaný termín plnění veřejné zakázky od června 2021 do
srpna 2021, tj. 3 měsíce. Z této informace usuzujeme, že cena zakázky, která je uvedena v čl. 5 Příkazní
smlouvy, bude zadavatelem proplacena během těchto tří měsíců.
Zadavatel ovšem v čl. 6 Příkazní smlouvy (Doba plnění) v odst. 3 uvádí předpokládaný termín plnění
výkonu TDS již nekonkrétně, citujeme:
a) „Od předání staveniště zhotoviteli (doby zahájení stavby) do vydání kolaudačního souhlasu vč. při
stavební činnosti,
b) Dále zastupování příkazce po dobu záruky zhotovitele stavebních prací ve věcech záručních vad.“
Dotazy tedy zní:
1. Tři měsíce uváděné ve Výzvě jsou termínem plnění dle čl. 6 odst. 3a) Příkazní smlouvy?
2. Jakým způsobem zadavatel proplatí činnosti dle čl. 6, odst. 3b) Příkazní smlouvy?
3. Jakou dobu záruky bude požadovat zadavatel po zhotoviteli stavby?
Odpověď zadavatele:
1. Ano, tři měsíce odpovídají plnění Příkazní smlouvy.
2. Nabídnutá částka za výkon TDI a KBOZP bude vyplácena během provádění stavby, tj. tří měsíců
měsíčně v poměrné výši po předání a převzetí díla.
Do celkové nabízené částky za výkon TDI a KBOZT si zájemce započítá i cenu za výkon prací ve věcech
řešení záručních vad.
3. Záruční doba za dílo je 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.
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