Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodatečné informace č. 5 k Zadávací dokumentaci
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

OPATHERM a.s.
Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava
25385771

Název veřejné zakázky:
Modernizace centrálních výměníkových stanic a řídícího systému, Opava-Kateřinky
Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 5 k zadávací
dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky.
Dotaz:
Děkuji za rychlou odpověď. Odpověď, že zhotovitel nemůže měnit výkazy výměr jsme očekávali,
ale současně jsme předpokládali, že bude změněn výkaz výměr z Vaší strany. Důvod zkusím ukázat
na praktickém příkladě v příloze. Výkaz výměr Energocentra 4 jsme v listu "Položky" naplnili
fiktivními hodnotami v souhrnné výši 1.500.000,- Kč. Díky procentuálním koeficientům
(Rekapitulace, E19-E26) to dá na listu "Rekapitulace" cenu projektové dokumentace v buňce I26
hodnotu 270.000 Kč, i když v buňce E26 je uvedena hodnota 0 Kč. Pokud bychom chtěli cenu
projektové dokumentace pro toto energocentrum nabídnout za jakoukoliv nižší cenu než je 270
tis. Kč, museli bychom buňku E26 (podbarveno žlutě) vyplnit zápornou hodnotou! Shodné je to
na všech ostatních energocentrech! Prosím o sdělení, jak nižší ceny projektové dokumentace
dosáhnout řádným způsobem, aniž bychom porušili pravidla.
Pro lepší názornost přikládám vyplněný výkaz výměr (fiktivními hodnotami) pro energocentrum
EC4.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravuje výkazy výměr pro jednotlivá EC v položkách „Vedlejší rozpočtové náklady“
na listu Rekapitulace.
Dodavatelé vyplní jednotlivé položky v této části rozpočtu v absolutní hodnotě (buňky ve sloupci
E), nikoli na základě % z vypočtené základny.
Zadavatel žádá uchazeče, aby do svých nabídek použili upravené výkazy výměr, které jsou přílohou
těchto Dodatečných informací č. 5.

V této souvislosti zadavatel upravuje znění následujících částí zadávací dokumentace:
A) Část 9) Lhůta a místo pro předkládání nabídek
Původní znění:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.12.2018 v 10:00 hod.
Veškeré nabídky musejí být podány na adrese:
OPATHERM a.s.
sekretariát ředitele
Horní náměstí 283/58
746 01 Opava
a to před termínem, tj. do data 4.12.2018 do 10:00 hod.
Nové znění:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.12.2018 v 10:00 hod.
Veškeré nabídky musejí být podány na adrese:
OPATHERM a.s.
sekretariát ředitele
Horní náměstí 283/58
746 01 Opava
a to před termínem, tj. do data 11.12.2018 do 10:00 hod.
B) Část 10) Otevírání nabídek
Původní znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4.12.2018 v 10:05 hodin v sídle zadavatele na adrese
OPATHERM a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava v zasedací místnosti ve 3.patře budovy.
Nové znění:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 11.12.2018 v 10:05 hodin v sídle zadavatele na adrese
OPATHERM a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava v zasedací místnosti ve 3.patře budovy.
V ostatních částech zůstává zadávací dokumentace beze změny.
V Ostravě, dne 29.11.2018
Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností
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