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Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce:
„Opravy a servis pro vozidla značky Škoda 2016 až 2020“
Zadavatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra se sídlem Přípotoční 300, 101 00
Praha 10 tímto oznamuje na základě obdržené žádosti uchazeče dodatečnou
informaci k výše uvedené veřejné zakázce. Jedná se o dotaz uchazeče a odpověď
zadavatele.
Dotaz č. 1
Dobrý den.
Jménem naší společnosti bych chtěl tímto požádat o poskytnutí dodatečných
informací. Žádost je koncipována ve formě dotazů:
1.) V příloze č. 1 ZD "Závazný vzor návrhu smlouvy" (dále jen "Smlouva") je v odst.
2.1. uvedeno, že: "Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a
na své nebezpečí řádně a včas zajišťovat .....".
Dotaz zní: Co je míněno formulací "na svůj náklad"? Veškeré ve Smlouvě a v ZD
požadované služby budou hrazeny Objednatelem (zadavatelem), takže není zřejmé,
jaké další poskytované služby by měly jít k tíži Zhotovitele (uchazeče). Lze objasnit,
co je míněno touto formulací?
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel k Vašemu dotazu sděluje, že v souladu s čl. 6.17 Přílohy č. 1 ZD „Závazný
vzor návrhu smlouvy“ cena Služeb a použitých náhradních dílů pro tyto Služby
zahrnuje veškeré náklady spojené se Službou, včetně dalších nákladů souvisejících
s dodávkou předmětu plnění v této Smlouvě neuvedených. Objednatel tedy nebude
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nad rámec nabídkové ceny hradit ničeho s výjimkou dle čl. 6.16 Závazného vzoru
návrhu smlouvy.
Dotaz č. 2
2.) Ve smlouvě v odst. 4.2. je uvedeno, že v Objednávce služeb bude uvedeno i
datum provedení Služby.
Dotaz zní: Je tato formulace míněna tak, že bude vždy termín provedení služby volit
Objednatel bez jakékoliv konzultace se Zhotovitelem?
Odpověď na dotaz č. 2
Ano, datum uvedené v objednávce je požadovaným datem pro přistavení vozidla.
V článku 3.2. Přílohy č. 1 ZD je uvedeno: „Zhotovitel je povinen uspokojit každou
objednávku Objednatele poskytnutím příslušné opravárenské a servisní Služby u
servisní prohlídky do dvou (2) pracovních dnů a běžné opravy do pěti (5) pracovních
dní od zadání objednávky Objednatelem. Zadáním se rozumí okamžik doručení
písemné
emailové
objednávky
na
elektronickou
adresu
Zhotovitele:……………..@...... Plnění v delší než stanovené lhůtě lze, pouze pokud
je nezbytná k dodržení předepsaného technologického postupu předem
odsouhlaseného Objednatelem (např. oprava po dopravní nehodě).“ a v článku 7.8.
je dále uvedeno: „Zhotovitel je povinen přijmout k zahájení plnění Služeb v jeden
pracovní den tj. v době od 8:00 do 17:00 hod. min. 5 vozidel současně.“ Z výše
uvedeného vyplývá, že v případě , že na objednávce bude uvedeno datum delší, než
jsou termíny uvedené v čl. 3.2. platí toto delší datum, protože objednavateli postačí
tento pozdější termín objednávky, jinak platí termíny uvedené v čl. 3.2.
Dotaz č. 3
3.) Ve smlouvě odst. 3.2. jsou uvedeny lhůty na provedení Služeb.
Dotaz zní: Jak se bude postupovat v případě, že při defektaci závady bude zjištěno,
že budou potřeba náhradní díly, jejichž dostupnost je dočasně omezena, nebo jejichž
zajištění bude trvat déle, než jsou ve Smlouvě uvedené lhůty? Jsou to okolnosti,
které Zhotovitel nemůže předjímat, a proto se může nezaviněně dostat do prodlení v
plnění služeb. Může zadavatel objasnit postup v tomto případě?
Odpověď na dotaz č. 3
Pokud bude použití nedostupného náhradního dílu nutné k dodržení předepsaného
technologického postupu, vztahuje se na tento případ prodloužení termínu podle
poslední věty čl. 3.2. Nedostupnost náhradního dílu musí být řádně doložena
potvrzením dodavatele náhradních dílů značky Škoda.
Dotaz č. 4
4.) Ve Smlouvě 6.2. je uvedeno, jakým způsobem se bude stanovovat konečná cena
náhradních dílů.
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Dotaz zní: Jak se bude postupovat při užití různého drobného spotřebního materiálu,
čistících sprejů, mazadel apod., kdy není možné jednoduše stanovit jejich cenu?
Např. aplikace neurčitého množství mazadel, neurčité části obsahu nádoby sprejů,
atd.
Odpověď na dotaz č. 4
Jakýkoliv, při opravě použitý materiál, lze konkrétně vyúčtovat, např. použití sprejů a
mazadel skutečným podílem z balení za pomoci desetinných čísel.
Dotaz č. 5
5.) Ve Smlouvě odst. 7.8. je uvedeno, že: "Zhotovitel je povinen přijmout k zahájení
plnění Služeb v jeden pracovní den, tj. v době od 8:00 do 17:00 hod min. 5 vozidel
současně.". Vzhledem k počtu vozidel, která spadají pod správu zadavatele, lze
očekávat vysoké nároky na servisní kapacitu Zhotovitele.
Dotaz zní: Vzhledem k tomu, že není určený horní limit počtu vozidel denně, lze
očekávat, že může ze strany Objednatele (zadavatele) přijít požadavek na poskytnutí
služby třeba u 20 vozidel denně, 100 vozidel týdně? V návaznosti na výše uvedený
dotaz č. 2 pokud nebude možné, aby Zhotovitel mohl reagovat na Objednatelem
požadovaný termín plnění Služeb (resp. ho schválit či odmítnout), může dojít k
přehlcení servisní kapacity Zhotovitele, a to i u takového Zhotovitele, který má k
dispozici 25 - 30 servisních stání. Může zadavatel blíže specifikovat požadavek na
kapacitu vyhrazenou pro poskytování Služeb Zhotoviteli?
Odpověď na dotaz č. 5
Z ustanovení vyplývá, že Zhotovitel je povinen přijmout k zahájení plnění služeb
v jeden pracovní den min. 5 vozidel. Nemá povinnost přijmout více než 5 vozidel
denně, ale pokud mu to kapacita umožní, může tak učinit.
Žádost dotazujícího
Vzhledem k tomu, že výše uvedené dotazy se týkají závazného vzoru návrhu
smlouvy, chtěli bychom tímto zadavatele požádat, aby případné zpřesnění
poskytování služeb bylo uvedeno v tomto vzoru smlouvy, neboť svým podpisem pod
tuto
smlouvu
dává
uchazeč
souhlas
se
smluvními
podmínkami.
Předem děkujeme zadavateli za odpovědi.
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Odpověď zadavatele na žádost dotazujícího
Zadavatel nebude upravovat žádná ustanovení smlouvy, jelikož z výše uvedených
odpovědí vyplývá, že stávající jednotlivá smluvní ustanovení na sebe vzájemně
navazují a vysvětlují výše uvedené dotazy.

JUDr. Ladislav Máca, v. r.
generální ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

4

