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Zadavatel dne 20.8.2019 obdržel prostřednictvím emailu zástupce zadavatele žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz č. 1

Dobrý den,
v souladu s čl. v rámci veřejné zakázky s názvem "Sportovní hala v Borkách" bychom vás rádi požádali
o bližší vyjádření k našim dotazům/návrhům na úpravy. Konkrétně se jedná o dotaz/návrh č. 7, 23, 24,
25, 27, 36, 39.
Vysvětlení zadavatele k těmto bodům ("Zadavatel stanovil obchodní podmínky plnění veřejné zakázky
dle svých potřeb a s ohledem na společenský význam předmětu plnění veřejné zakázky") je naprosto
neurčité a obecné, a tudíž pro potenciálního účastníka neuchopitelné pro účely vyhodnocení SoD.
Předem děkujeme
S pozdravem
Odpověď
Zadavatel považuje svou odpověď na dotazy pod uvedenými body za dostačující (Vysvětlení ZD č. 10).
Tazatel pod danými body v podstatě ani nevznesl dotaz, ale pouze návrh, aby zadavatel změnil Přílohu
ZD č. 4 – Návrh smlouvy o dílo tak, jak by to vyhovovalo tazateli. Načež mu zadavatel odpověděl, že
Přílohu ZD č. 4 – Návrh smlouvy o dílo nebude dle jeho návrhu měnit, neboť stávající obchodní
podmínky považuje za zcela odpovídající realizaci předmětu zakázky. Zadavateli není zřejmé, co na tom
je pro potencionálního účastníka neuchopitelné. Pokud některý z dodavatelů učiní pouze prostý návrh
na změnu obchodních podmínek, pak má zadavatel pouze dvě možnosti – návrh přijmout či odmítnout.
V tomto případě zadavatel návrh tazatele z uvedeného důvodu odmítl.

Zadavatel nemá povinnost měnit obchodní podmínky dle požadavků dodavatelů. Zadavatel nemá ani
povinnost podrobně zdůvodňovat každé jednotlivé ustanovení Návrhu smlouvy o dílo.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
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