Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 495694
ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:
Sídlo:
IČ:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
00 25 46 57

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00
24827452

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
#2

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025
tel.: +420 246 028 028, fax: +420 246 028 028, e-mail: info@broz-sedlaty.cz, www.broz-sedlaty.cz, IČ: 24827452, DIČ: CZ24827452
Pobočka Ostrava: Vítkovická 3083/1, 700 39 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika
Pobočka Liberec: Kostelní 10/5, 460 01 Liberec 2, Česká republika

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Daniel Riedl
Date: 2014.05.16 11:35:51 CEST

I.
Dodatečné informace z podnětu dodavatele
Zástupci zadavatele byla 15. května. 2014 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných
informací k zadávací dokumentaci k výše specifikované veřejné zakázce.
1) Dotaz dodavatele:
Dne 14.5.2014 jsme podali dotaz k zadávací dokumentaci a v dodatečných informacích č. 1, kde se
dotaz zmiňuje, nebylo podle nás dostatečně odpovězeno. Dotaz zněl: Jakou částkou, nebo jakým
způsobem mají být oceněny uvedené objekty? (přeložky Telefonica O2). V odpovědi pouze uvádíte, že
objekty mají zůstat součástí výkazů výměr do soutěže. Tím nijak neodpovídáte na dotaz, jak se mají
objekty ocenit. Navíc sami uvádíte, že zasmluvněny budou mezi Telefonica Czech Rebublic, a.s. a
Statutárním Městem K. Vary. Uchazeč tedy v této fázi stavby není schopen získat odpovídající cenu
objektů, neboť není a nebude ve smluvním vztahu s Telefonica Czech Republic a.s. a tato firma tedy
není povinna (ani ochotna) cenu poskytnout.
a) Jakou částkou mají být objekty přeložek oceněny?
Z dodatečných informací nepřímo vyplývá, že objekty přeložek O2 budou dodatečně ze zakázky
vyjmuty a nebudou předmětem smluvního vztahu vítězného uchazeče a Statutárního města Karlovy
Vary. Domníváme se, že by pak tyto objekty skutečně neměly být předmětem soutěže, může to také
vést ke spekulativnímu chování některých uchazečů v ocenění přeložek a tím i neoprávněné výhodě při
porovnání cen v soutěži o veřejnou zakázku.
b) Je možné ocenit objekty pouze nákladem na koordinaci stavby s externím dodavatelem
přeložky, např. 1000kč za celý objekt?
c) Jak bude zadavatel postupovat, když některý z uchazečů ocení objekty paušálně např. cenou
1000kč za celý objekt a získá tím cenovou výhodu oproti těm, kteří uvedou cenu reálnou?
2) Odpověď zadavatele
K dotazům dodavatele sděluje zadavatele, že po jednání se společností Telefónica Czech Republic,
a.s. požaduje po uchazečích, aby všichni uchazeči nacenili stavební objekt SO 402 – Přeložka SEK
TCR částkou 0,- Kč.
Stavební objekt SO 402 – Přeložka SEK TCR zadavatel nebude z výkazu výměr odebírat.
II.
Dodatečné informace z podnětu Zadavatele
S ohledem na výše uvedené prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona
lhůtu pro podání nabídek do 13.6.2014 do 10:00, přičemž otevírání obálek se uskuteční 13.6.2014 v
10:00 v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary V. patro.
S ohledem na prodloužení lhůty zadavatel prodlužuje rovněž dobu plnění dle Smlouvy o dílo, resp.
termíny realizace Díla, jak je patrno z přiložené Smlouvy o Dílo.
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V Praze dne 16. 5. 2014
S pozdravem,

JUDr. Jiří
Brož,
advokát
……………………………………………………………

Digitálně podepsal JUDr. Jiří Brož,
advokát
DN: c=CZ, o=Advokátní kancelář
Brož, Sedlatý s.r.o. [IČ 24827452],
ou=zapsán v seznamu advokátů pod
ev.č. 10435, ou=1, cn=JUDr. Jiří Brož,
advokát, serialNumber=P60754,
title=společník, jednatel
Datum: 2014.05.16 10:52:28 +02'00'

za Statutární město Karlovy Vary
JUDr. Jiří Brož, jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
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