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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna
oken, vrat do dvora z průjezdu a dveří ze sklepa, Žižkova 231/1, Česká Lípa“ zadávanou dle směrnice
Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)
a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000063, zadavatel odpovídá na písemný dotaz
dodavatele následovně:
Dotaz dodavatele:
VV automaticky vzorcem vypočítává 15% DPH a ve smlouvě o dílo a krycím listu je uvedená sazba 21%.
Předpokládám, že se jedná pouze o administrativní chybu VV a hodnocená bude cena bez DPH a nebudeme z VŘ za
tuto nesrovnalost vyloučeni.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel konstatuje, že v soupisu stavebních prací je chybně nastaven vzorec pro výpočet DPH. Tak, jak
je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo, DPH činí 21 %. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel již zadal
projektantovi opravu soupisu stavebních prací.
Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci má zadavatel nastaveno jediné hodnoticí kritérium pro
hodnocení nabídek, a to nabídkovou cenu v Kč bez DPH, neovlivní tato administrativní chyba výběr
dodavatele plnění předmětné veřejné zakázky.
Na základě této skutečnosti zadavatel sděluje dodavatelům, aby zpracovali nabídkovou cenu oceněním
stávajícího Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídky.
Chybně nastavené DPH bude pak zadavatelem opraveno před případným podpisem smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.
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Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

1/1

