V Ústí nad Labem dne 2.1. 2013

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám v ZŘ „ Správa a údržba Městských sadů
v Ústí nad Labem“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám
v nadlimitním otevřeném řízení
1. Dotaz: V Čl. V, ZD (Požadavky na kvalifikaci) není zmíněna možnosti využít k prokázání splnění
základních a profesních předpokladů „Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“, ačkoliv § 127,
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tuto možnost připouští. Je tedy možné
k prokázání splnění kvalifikace tento dokument využít?
Odpověď: Zadavatel doplnil požadavek na prokázání kvalifikace o možnost využití k prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů o „Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“. Zákon č. 137/2006 tuto
možnost připouští.
2. Dotaz: V bodě 5. 5. ZD (Odpovědnost za škodu) je požadováno:“…platné pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5 000 000 Kč“. Avšak
v příloze č. 3 (RS pro správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem) je v bodě 6.9 požadováno:
„ pojištění své odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti podle této Smlouvy, a to minimálně
v rozsahu…, tj. ve výši 1 000 000 Kč“. Má se tedy za to, že rozhodná částka je oněch 5 000 000
uvedených v ZD?
Odpověď: Rozhodná částka platného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě je
částka uvedená v Zadávací dokumentaci, tedy 5.000.000 Kč.
3. Dotaz: V příloze č. 1 ZD (Správa a údržba zeleně – specifikace podmínek plnění) je u položek
„Chemická likvidace plevelů“ a „Borkování“ v závorce poznámka – (bez materiálů). Naproti tomu
v Příloze č. 3 ZD (RS pro správu a údržbu Městských sadů v Ústí nad Labem) je v bodě 5.2. uvedeno:
“Jednotkové ceny za jednotlivá plnění uvedená v Příloze č. 2 této Smlouvy jsou nejvýše přípustné a
obsahují veškeré náklady Poskytovatele spojené s komplexním a řádným provedením plnění (služby
či dodávky), včetně pořízení potřebného materiálu a provedení veškerých dalších souvisejících prací.
Dále u položek „Údržba jezírek – dopouštění či Správa a údržba závlahového systému – napuštění
vodou“ není zřejmé, zda náklady na vodné, stočné a el. energii budou hrazeny Objednavatelem či
Poskytovatelem. Stejně tak, zda materiál (např. chemie pro čištění kašen), nákup náhradních dílů či
náhrada samotných technických prvků (např. poškozené postřikovače, cívky, čidla, filtry apod.) pro
Správu a údržbu kašen a jezírka, závlahového systému apod., má být součástí nabídkové ceny.
Odpověď:
 „Chemická likvidace plevelů“ a „Borkování“ – pořízení potřebného materiálu. Poskytovatel po
dohodě s objednatelem pořídí, tzn., zajistí a dopraví určené množství materiálu na místo.
Materiál přefakturuje objednateli.
 Náklady na vodné a stočné a el. energii hradí objednatel.



Materiál potřebný pro čištění kašen, náhradní díly pro správu a údržbu kašen, jezírka,
závlahového systému zajistí poskytovatel a přefakturuje objednateli.

