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Dodatečné informace č. I.
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„ZŠ Liberec, 5. května – rekonstrukce a modernizace školního hřiště“
Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“), poskytuje odpověď na dotaz vznesený v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí v bodě 2.2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky, že předpokládaná
hodnota veřejné zakázky činí 7.200.000 Kč bez DPH. Zadavatel současně stanovil, že
maximální a nejvýše přípustná hodnota veřejné zakázky je 7.900.000 Kč bez DPH. Zadavatel
dále uvádí, že překročení této maximální a nejvýše přípustné hodnoty je nesplnění zadávacích
podmínek a nedodržení této zadávací podmínky tedy povede k vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení. Jako dodavatel působící dlouhodobě na stavebním trhu se zkušenostmi s
realizací obdobných staveb se domníváme, že zadavatelem stanovenou maximální výši
nabídkové ceny není možné dodržet, a to z následujícího důvodu:
- výši nabídkové ceny účastníků zadávacího řízení významně ovlivňuje situace na stavebním
trhu, přičemž si dovolujeme upozornit, že za poslední rok došlo k výraznému meziročnímu
cenovému nárůstu stavebních prací a materiálů, a to např. u materiálů v rozmezí meziročně
10 – 100%.
Je možné upravit maximální přípustnou hodnotu zakázky?
Odpověď na dotaz č. 1
Navýšení ceny u této veřejné zakázky není možné. Zadavatel trvá na podmínkách uvedených
v zadávací dokumentaci, tak jak jsou zveřejněny na profilu zadavatele. Všechny zveřejněné
dokumenty prošly řádnou kontrolou a schválením vedení města, zajišťují shodné podmínky
všem dalším případným účastníkům zadávacího řízení.
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S odkazem na § 99 odst. 2 zákona zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 28. 06. 2022 do 10:00 hodin
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání
nabídek, umístěného na adrese https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný
návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538
702 719.
S pozdravem

………………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města
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