VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek

Zástupce zadavatele:

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
IČO: 024 76 649
se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp.
zn. C 29293
II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10

Veřejná zakázka:

Otevřené nadlimitní zadávací řízení dle ust. § 56 Zákona na zadání nadlimitní
veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel k dotazu dodavatele tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz dodavatele:
V odpovědi na dotaz týkající se limitní nabídkové ceny bylo sděleno, že předpokládaná hodnota veřejné
zakázky byla stanovena v cenové úrovni na základě rozpočtu zpracovatele PDPS.
Dle zadávací dokumentace (soupisu prací) je zřejmé, že zpracovatel PDPS stanovil cenu dle položek OTSKP
2018.
Většinu prací realizujeme vlastními kapacitami. Proto naše ceny vždy vycházejí z individuálních kalkulací,
skutečně prověřovaných vstupních nákladů a dovozových vzdáleností (skládky, obalovny, lomy, betonárky,
pískovny, prefy, atd.), hodinových sazeb našich firemních strojů a vlastních zaměstnanců. Naše ceny tedy
nevycházejí z normativní základny ÚRS nebo OTSKP a jejích položek, i když nám je mnohdy velmi
nápomocna.
Domníváme se, že normativní cenové základny jsou v současné době nízké a neodpovídající. I přes to jsme,
po Vaší odpovědi na dotaz, kontrolně nabídku překalkulovali dle ceníku OTSKP 2018. I takto překalkulovaná
cena značně přesahuje Zadavatelem stanovenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Proto se domníváme, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena chybně.
Žádáme Zadavatele o prověření kontrolního rozpočtu a zvážení úpravy předpokládané limitní ceny.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel prověřil kontrolní rozpočet a zjistil, že skutečně došlo k administrativnímu pochybení v uvedení výše
předpokládané hodnoty. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení je realizováno v nadlimitním režimu, zadavatel
nečiní žádné nápravné opatření ve vztahu k samotnému zadávacímu řízení, ale mění tímto výši
předpokládané hodnoty veřejné zakázky následujícím způsobem:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 73.034.543 Kč bez DPH.
Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky, je stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná
nabídková cena. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a účastník vyloučen ze zadávacího řízení.
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V návaznosti na provedou změnu, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původně
stanovenou lhůtu a tedy:
Nabídky musí být podány nejpozději dne 24. 5. 2019 do 11:00 hodin.

V Praze dne 12. 4. 2019

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Eva Rafajová
Ing. Eva Ing.
Datum:
2019.04.12
Rafajová 13:12:17 +02'00'

Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
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