VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky:

Zajištění ubytování v Chemnitz – Německo

Předmět veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní režim

Zadavatel:

Dobrovolnické centrum, z.s.

Sídlo zadavatele:

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad
Labem

IČO:

70225842

Osoba
oprávněná
zadavatele:

jednat

za

Mgr. Lenka Černá – předsedkyně Rady spolku

V Praze dne 10. 2. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše
uvedené veřejné zakázce.
Dotaz č. 1
Rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení, ale nedaří se nám na 100% vyhovět
vašim požadavkům. Zajistili jsme jediný Apartments, který splňuje vše nad očekávání
a se vším vyhoví, ale! Měli by jste k dispozici celý tento Apartments jen vy, jsou to dvě
patra, ale toalety a sprchy jsou mimo pokoj v celkovém množství 4 sprchy a 8 toalet.
Byl by to problém?
Odpověď

Zadavatel uvádí, že dodavatel je povinen splnit veškeré požadavky stanovené
zadavatelem v rámci zadávacího řízení. V případě, že účastník v rámci své nabídky
nesplní jakýkoliv požadavek na předmět plnění stanovený v rámci zadávací
dokumentace bude ze zadávacího řízení vyloučen. Tedy Vámi nabízená varianta
nesplňuje podmínky zadání a tudíž by v rámci posouzení nabídek nevyhověla a byla
následně vyloučena.

Dotaz č. 2
V příloze č. 4 zakázky s názvem "Zajištění ubytování a stravování v Chemnitz Německo" chybí v názvu zakázky definovaná služba stravování a zároveň jsme nikde
nenašli příslušné pole, v němž by bylo možné definovat jednotkovou cenu stravy pro
klienty. Můžete nám prosím vysvětlit, kam máme tuto položku zahrnout, když pro ni
není samostatné pole? Je možné využít buňku D23 s názvem "Cena za 1 osobu/noc"
a uvést do ní jak jednotkovou cenu ubytování tak jednotkovou cenu stravy?
Např.: ubytování XXX Kč
strava YYY Kč
Do ceny za 8 osob po celou dobu pobytu v každém běhu bychom tak zahrnuli náklady
na obě služby vynásobené počtem osob a dnů/nocí. Jednotkovou cenu za konkrétní
služby by tak zadavatel zjistil z buňky definové výše.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že tento způsob je možný. Tedy službu stravování zahrne
dodavatel do buňky D23 a D39 s názvem „cena za 1 osobu/noc“ a uvedené do ní jak
jednotkovou cenu ubytování tak jednotkovou cenu stravy.

Zadavatel s ohledem na uveřejnění kompletní projektové dokumentace na svém
profilu prodlužuje lhůtu k podání nabídek o celou její původní délku. Lhůta pro podání
nabídek končí dne 21. 2. 2020 do 10:00 hodin.

S pozdravem

........................................................
Mgr. Kateřina Koláčková

