Zadavatel:
EG.D, a.s.
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 280 85 400
Veřejná zakázka:
Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:
Dobrý den,
zadavatel v návrhu rámcové smlouvy nepočítá s navýšením ceny s ohledem na roční inflaci. Vzhledem k situaci,
kdy vstupní ceny materiálu neustále rostou a je předpoklad, že tomu bude i v dalším období. Žádáme o zvážení
navýšení ceny o roční inflaci a zařazením tohoto bodu do návrhu rámcové smlouvy.
děkujeme za odpověď

Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravuje znění čl. III Cena a způsob úhrady přílohy č. 3 ZD Rámcové dohody pro část A, část B i část C
zakázky.

Čl. III. Cena a způsob úhrady, odst. 2 doplněn:
Jednotkové ceny uvedené v příloze 1 této smlouvy jsou platné a neměnné nejméně 24 měsíců od okamžiku
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami v souladu s článkem X. odst. 1 této smlouvy. Pokud
průměrná míra inflace za posledních 12 měsíců bude vyšší než 2,00 % je prodávající oprávněn požádat o
zvýšení jednotkové ceny uvedené v příloze1 této smlouvy o tuto průměrnou míru inflace. Nově vypočtená
cena bude v platnosti nejméně následujících 12 měsíců. Obdobně může být cena upravena i v následujícím
období nejdříve vždy po uplynutí 12 měsíců platnosti jednotkové ceny. Ve výše uvedeném postupu bude
vycházeno vždy z oficiálního sdělení „Míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu

spotřebitelských
cen"
na
oficiálních
stránkách
Českého
statistického
úřadu
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira inflace). Kupující je oprávněn přezkoumat požadavek na úpravu
ceny, avšak v případě, že se tento požadavek ukáže jako oprávněný, je povinen ho akceptovat, a to do 15
pracovních dnů od obdržení požadavku na úpravu ceny. Požadavek na úpravu základní jednotkové ceny lze
pro následující období zaslat nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci. Nová jednotková cena pak bude
platná a účinná k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byl uzavřen dodatek upravující základní
jednotkovou cenu. Úprava ceny bude provedena písemným dodatkem k této smlouvě, jednotková cena
příslušných položek bude zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru.

Čl. III. Cena a způsob úhrady, odst. 3 upraven:
Původní znění:
Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího v souvislosti s dodávkou zboží, včetně správních
poplatků, daní, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů, nákladů příslibu banky či
bankovní záruky dle této smlouvy apod., a prodávající nemá právo požadovat zvýšení ceny z jakéhokoli
důvodu. Cenu je jinak možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změnám
daňových předpisů upravujících výši DPH. Rozhodným dnem pro fakturaci (použití výše jednotkové ceny
v souladu s tímto čl. III. odst. 2. této smlouvy) je pak den uskutečnění zdanitelného plnění.

Nové znění:
Do jednotkové ceny jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího v souvislosti s dodávkou zboží, včetně
správních poplatků, daní, cla, schvalovacích řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění při přepravě, přepravních nákladů, nákladů
příslibu
banky
či
bankovní
záruky
dle
této
smlouvy
apod.,
a prodávající nemá právo požadovat zvýšení ceny z jakéhokoli důvodu. Rozhodným dnem pro fakturaci
(použití výše jednotkové ceny v souladu s tímto čl. III. odst. 2. této smlouvy) je pak den uskutečnění
zdanitelného plnění.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zveřejňuje upravenou Rámcovou dohodu pro část A, část B a část C.
Toto upravené znění Rámcové dohody dodavatel následně učiní součástí své nabídky. Doplněný text je v rámcové
dohodě zvýrazněn červeně.

II.
Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Rámcová dohoda část A verze 1.7.2021
Příloha č. 2: Rámcová dohoda část B verze 1.7.2021
Příloha č. 3: Rámcová dohoda část C verze 1.7.2021

V Brně dne 1. 7. 2021
podepsal
Ing. Eliška Digitálně
Ing. Eliška Hallová
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