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Vysvětlení zadávací dokumentace – III
Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
70888337

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:

Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně
Černovicích

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou
dne 29. 6. 2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:
Dotaz č. III/1:
Podle bodu 16.4. výzvy k podání nabídek bude sjednaná cena platná až do termínu dokončení
sjednaného dle smlouvy.
Podle článku VI.5. návrhu smlouvy o dílo má cena díla obsahovat i předpokládané náklady vzniklé
vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí díla.
Vzhledem k nestabilitě na trhu se stavebním materiálem není naše společnost schopna zpracovat
seriózní cenovou nabídku, poněvadž některé komodity mají cenovou platnost 15 dnů. Proto Vás
žádáme o stanovisko, jakým způsobem bude řešena případná inflace a nárůst cen materiálových
vstupů v průběhu realizace této zakázky.
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Odpověď na dotaz č. III/1:
Zadavatel vnímá složitost situace na trhu se stavebními materiály, ale v současné době nepřebírá ani
se nepodílí na riziku spojeném s vývojem cen. Zadavatel proto trvá na znění zadávacích (obchodních)
podmínek s tím, že riziko spojené s vývojem cen je rizikem na straně dodavatele a je na něm, jakým
způsobem jej zohlední při tvorbě cenové nabídky.
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