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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XII.
1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Stavební úpravy přízemí budovy „G“
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5,
Ostrava“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel
následující vysvětlení.
Dotaz č. 1:
Součástí zakázky jsou také části Slaboproud SK a Slaboproud EZS.
Oba tyto rozpočty už byly několikrát vyměněny.
Vícekrát jenom kvůli špatným vzorcům výpočtů
Naposledy ve vysvětlení č. XI
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DOTAZ
Proč jsou tyto dva rozpočty takto atypické
a vypočítává se cena bez DPH z ceny s DPH ?
Normální postup u dodavatelských zakázek je, že
základní cenou je cena bez DPH a DPH se dopočítává.
To mám u všech jednotkových cen nejdříve někde mimo rozpočet vypočíst z ceny bez DPH cenu
s daní, tuto dosadit do rozpočtu, kde se zpět přepočte na cenu bez DPH ?
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Opačný postup v uvedených rozpočtech u této zakázky je matoucí pro kohokoliv, kdo je vyplňuje.

–

Jaký jiný význam tento atypický postup má ?
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Odpověď č. 1:
Zadavatel uvádí, že přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace XII. je opravený výkaz
výměr s běžnou sousledností zapisování, ve kterém lze jednotkové ceny uvádět bez DPH.
Dotaz č. 2:
Při vyplňování rozpočtů ?Slaboproudu EZS? a ?Slaboproudu SK + ostatní? jsme zjistili, že
nastavené vzorce vypočítávají cenu o 21% nižší.
V rozpočtech není nikde uvedeno, že jednotkové ceny se musí zadávat včetně 21% DPH !
Tato chyba je i v posledním rozpočtu z Vysvětlení ZD č. 11
Odpověď č. 2:
Zadavatel uvádí, že přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace XII. je opravený výkaz
výměr s běžnou sousledností zapisování, ve kterém lze jednotkové ceny uvádět bez DPH.
Dotaz č. 3:
Dobrý den, v projektu vzduchotechniky je nová nástěnná chladící jednotka, kterou jsme ale nenašli
v rozpočtu. Zároveň v projektu je uvedeno, že potrubí Spiro bude natřeno bílou barvou, ale v
rozpočtu toto není zohledněno.
Odpověď č. 3:
Zadavatel uvádí, že nástěnná chladicí jednotka byla z projektu odstraněna v rámci úspor, proto ji
nelze v rozpočtu nalézt. Pravděpodobně došlo k vložení nesprávných výkresů a Technické zprávy,
proto jsou k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace XII. přiloženy správné bez této klimatizační
jednotky, a s tím související odebrání odvodu kondenzátu, který v rozpočtu rovněž nebyl, rovněž je
přiložen správný výkres.
Nátěr potrubí Spiro, je zohledněn v rozpočtu TZB část SO01 pl.č. 104. V rámci exportu byla
hodnota správného DN přepsána samotným programem, z toho důvodu nesedí průměr DN potrubí
s DN Spiro potrubí. Je zaslán nový výkaz s opravenou hodnotou.
V návaznosti na provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel v příloze tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace XII. předkládá aktualizované znění příslušných výkazů výměr, výkresů a
Technické zprávy.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku
do 02.12.2020 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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