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DODATEČNÉ INFORMACE 

 
Název zakázky Stálá havarijní služba v obecních domech v městském 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

Druh zakázky služby 

CPV zakázky 79993000-1, 45000000-7 

  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky 

Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory 
IČ zadavatele 00845451 

WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková - starostka 

Zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zmocněnce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 

Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 
URL http://www.dobrazakazka.cz 

Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

Ostrava 

2012-09-24 

 
 

Zadavatel výše uvedené zakázky prostřednictvím zmocněnce zakázky poskytuje tyto dodatečné 
informace všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.  

 

Dotaz: 

V příloze č. 1: „Položkový rozpočet“ zadávací dokumentace se nerozlišují jednotlivé profese, i když 

z důvodu rozdílné odbornosti mají také jiné hodinové sazby. Prosím o sdělení, zdali všechny profese 
mají pro účely této zakázky mít stanovenou stejnou hodinovou sazbu? (Což by odpovídalo také tabulce 

v článku VII. z přiložených „Požadavků na obsah Smlouvy o dílo“, kde jsou vyjmenovány všechny 
profese.) 

 

Odpověď: 

Ano, zadavatel požaduje jednotnou hodinovou sazbu pro všechny profese.  

 

 

Dotaz: 

V zadávací dokumentaci, části X, odst. 10.3 je požadavek na seznam nejméně 2 obdobných služeb 
předmětu zakázky, tj. zajištění havarijní služby v režimu 24/7 po dobu min. 6 měsíců s objemem min. 

5-ti budov. Prosím o sdělení, zdali nám bude uznána jako vyhovující a tudíž splňující technické 
kvalifikační předpoklady dle tohoto odstavce zakázka, kterou máme smluvně podloženu od 1.5. 2012 

s platností do 30. 4. 2013, avšak požadavek na dobu plnění 6 měsíců uplyne na konci října 2012. 
Doložili bychom tedy referenci o řádném plnění po 5-ti měsících.  
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Odpověď: 

Zadavatel požaduje prokázání 2 obdobných ukončených služeb, tj. tyto služby musí být provedeny dle 
stanovených parametrů. Čili předmětem prokázání kvalifikace musí být doložení, že uchazeč min. 6 

měsíců poskytoval stanovené služby. V dotazu nastíněná služba tudíž nevyhovuje požadavkům 
zadavatele a nebude zadavatelem uznána.  

 

Dotaz: 

V čl. VII: Cena díla z přiložených „Požadavků na obsah Smlouvy o dílo“, odst. 1 se píše, že „smluvní 

strany se dohodly na tom, že celkové plnění ze smlouvy nepřesáhne částku 2.990.000,-- Kč bez DPH“. 
Prosím o sdělení, zdali se jedná o částku bez materiálu nebo včetně materiálu ve znění odst. 8 téhož 

článku.  

 

Odpověď: 

Jedná se o částku včetně materiálu a souvisejících nákladů.  

 

 

Dotaz: 

Prosím o sdělení, proč v tabulce v čl. VII: Cena díla z přiložených „Požadavků na obsah Smlouvy o 

dílo“ již nefiguruje sloupec „Požadované množství“, který se nachází v příloze č. 1: „Položkový 
rozpočet“? V dalších sloupcích tabulky v čl. VII: Cena díla v přiložených „Požadavcích na obsah 

smlouvy o dílo“ se totiž hovoří o „Ceně za požadované množství“ a pokud tam sloupec s požadovaným 
množstvím chybí, je informace zavádějící.  

 

Odpověď: 

Požadované množství uvedené v příloze č. 1 je množství předpokládané, avšak stanovené pouze pro 

potřeby ocenění a porovnání jednotlivých nabídek. Pro uzavření smlouvy budou rozhodné jednotkové 
ceny. Označením „Cena za požadované množství“ v tabulce v čl. VII obchodních podmínek se rozumí 1 

jednotka.   

 

 

 

 

       ........................................ 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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