VYSVĚTLENÍ Č. 2 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel:

Silnice LK a.s., IČ: 287 46 503, se sídlem Československé
armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále
jen „Zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

„Nákup sestavy na opravy komunikací“ (dále jen „Veřejná
zakázka“)

Druh veřejné zakázky a
zadávacího řízení:

veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Vážení dodavatelé,
dne 11. 8. 2017 nám byla v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) doručena žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZVZ tímto zadavatel poskytuje k uvedené žádosti následující
vysvětlení:
Text žádosti dodavatele:
„Dobrý den paní Labíková, žádáme Vás o komentář k následujícímu - viz body vaší Kupní smlouvy
v zadání výběrového řízení Nákup sestavy na opravy komunikací:
Pravidelné záruční servisní prohlídky: V bodě 7.5 se zavazujeme k provádění garančních prohlídek,
v odměně je již zahrnutý materiál, práce i náklady spojené s dopravou. To je v pořádku.
Nezáruční servis: V bodě 7.7 se musíme zavázat i k provádění nezáručního servisu. V bodě 7.8 musíme
souhlasit s hodinovou odměnou maximálně 700,- Kč bez DPH. Nesouhlasíme s bodem 7.9, který se týká
poskytování odměny za provedení nezáručního servisu, kde se uvádí, že cestovní náklady spojené s
příjezdem technika k servisnímu zásahu jsou již zahrnuty v odměně dle článku 7.8 smlouvy, tj. práce
a doprava maximálně 700,- Kč bez DPH. Prosíme o vysvětlení odměny za poskytování nezáručního
servisu.“
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel v první řadě uvádí, že daný dotaz nepředstavuje svou povahou žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace, nýbrž žádost o změnu zadávacích podmínek (resp. nesouhlas se stanovenými
zadávacími podmínkami).
V čl. 7.8 závazného návrhu smlouvy je jednoznačně stanoveno, že „Nezáruční servis na Předmětu koupě
dle čl. 7.7 Smlouvy se Prodávající pro Kupujícího zavazuje provádět v provozních střediscích Kupujícího

na území Libereckého kraje, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, a to za
hodinovou odměnu ve výši [doplní účastník – nejvýše 700] Kč bez DPH, přičemž sazba DPH činí [doplní
účastník – vyčíslení DPH] Kč a hodinová odměna včetně DPH pak činí [doplní účastník – hodinová
odměna vč. DPH] Kč.“
V čl. 7.9 závazného návrhu smlouvy je jednoznačně stanoveno, že „Odměna za poskytování
nezáručního servisu dle čl. 7.8 Smlouvy Prodávajícímu náleží pouze za skutečně a efektivně využitý čas
strávený prováděným účelných prací na Předmětu koupě vedoucí k odstranění závady,
popř. k provedení požadované údržby. Odměna za nezáruční servis Prodávajícímu náleží od okamžiku
příjezdu k servisnímu zásahu. Cestovní náklady spojené s příjezdem technika k servisnímu zásahu jsou
již zahrnuty v odměně dle článku 7.8 Smlouvy.“
Účastník je tedy povinen stanovit výši odměny za provádění nezáručního servisu nepřevyšující 700 Kč
bez DPH, kterou bude oprávněn účtovat pouze za skutečně a efektivně využitý čas strávený
prováděným účelných prací na předmětu koupě vedoucí k odstranění závady, popř. k provedení
požadované údržby, a to od okamžiku příjezdu k servisnímu zásahu. Cestovní náklady musí být v této
odměně zahrnuty a nebudou tedy dodavateli samostatně hrazeny.
V druhé řadě Zadavatel uvádí, že na stanovených podmínkách plnění Veřejné zakázky trvá.
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