Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „zajištění
odběru, svozu a ekologického odstranění nebezpečného odpadu“

Na základě dotazu z řad evidovaných uchazečů uvádíme následující dodatečné informace
k výše uvedené veřejné zakázce:
Otázka č. 1:
Po prostudování výše uvedené dokumentace na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů prosím o
informaci.
Dle článku 8 je uvedeno, že uchazeč předloží celkovou cenovou nabídku dle formuláře č. 5, kde jsou
uvedeny jednotkové ceny, ne ceny za celou dobu plnění zakázky. Dle čl. 8 je tato příloha závazná,
nelze ji tedy měnit. Toto ovšem rozporuje s článkem 4, kde je uvedena limitní cena a nabídková cena
z. příl. č. 5 ji nesmí překročit. Ovšem v tomto případě nelze čl. 4 vyhovět, protože se jedná o
jednotkové ceny v př. č. 5 Toto kritérium dle zadávací dokumentace nelze proto ani vyčíst, či vyvodit.
Odpověď:
Omlouváme se za logickou chybu vzniklou rychlou úpravou původního znění zadávací dokumentace.
K odstranění této diskrepance jsme upravili přílohu č. 5, kde poslední list obsahuje vyčíslení nákladů
na svoz a odstranění NO v modelovém roce (na základě skutečnosti r. 2012). Tabelární vyčíslení
nákladů v modelovém roce se automaticky provede zadáním jednotkových cen v předchozích listech
přílohy (paušální poplatky za dopravu při svozu, nájem nádob na uskladnění NO ve sběrném dvoře,
jednotkové ceny za ekologické odstranění jednotlivých druhů NO). Z limitní ceny zakázky (počítáno
bez opce) byla aritmeticky odvozena limitní výše celkových ročních nákladů pro modelový rok. Tato
mezní částka ve výši 143.750,- Kč bez DPH a je uvedena i v nadpisu třetího listu přílohy č. 5. Pro
dodržení limitní ceny zakázky je třeba, aby celkové náklady v modelovém roce, v částce bez DPH,
nepřekročily tuto částku. Součástí cenové nabídky budou pak výtisky všech tří tabulek. Uchazečem
vykalkulované roční celkové náklady pro modelový rok poslouží pouze pro kontrolu dodržení limitní
ceny zakázky. Nebudou předmětem hodnocení, neboť se jedná o sumy odvozené z již vyhodnocených
údajů.
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