ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ ÚČASTNÍKA č. 9
k veřejné zakázce

"Lomnice nad Lužnicí - výstavba víceúčelové tělocvičny"
Dotaz č. 1
Zadavatel má ve smlouvě chybně uveden termín provedení jako 7000dní. Účastník nemůže
opravovat smlouvu. Žádáme o vložení nové smlouvy o dílo a posunutí termínu odevzdání.
Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1
Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje následující:
Primárním nositelem požadavků na podání nabídky k veřejné zakázce je Výzva k podání
nabídky, kde je uvedeno:
VIII.5
Doba realizace
Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu od 08. 2022 do 07. 2024, závazná
maximální doba plnění činí 700 kalendářních dní.
Zadavatel připouští, že při vypracování návrhu Smlouvy o dílo došlo k překlepu, závazná
maximální doba realizace činí 700 nikoli 7000 kalendářních dní, což se dá dovodit z předchozí
věty obsažené jak ve Výzvě k podání nabídky tak i v návrh Smlouvy o dílo, kde je jednoznačně
ohraničen časový úsek, ve kterém musí být dílo provedeno.

1.

VI.
Doba provádění díla
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: 08 / 2022 (termín zahájení bude
doplněn před podpisem této smlouvy)
Předpokládaný termín provedení stavby:
07 / 2024 (termín provedení bude
doplněn před podpisem této smlouvy v závislosti na termínu zahájení realizace)

Zadavatel se tedy tímto omlouvá za překlep, který ovšem nezakládá podnět na prodloužení
termínu pro podání nabídky, Tento překlep lze dle legislativy opravit před podpisem SoD,
případně dodatkem po podpisu SoD, jelikož žádným způsobem nezakládá domněnku na
změnu podmínek realizace stanovených v SoD analogicky na termín zahájení realizace a její
ukončení a dále s odkazem na zadávací dokumentaci, kde je toto časově rozpětí uvedeno
správně.
Zadavatel dále uvádí, že dotaz / požadavek účastníka nebyl doručen dle zákonem
stanovených lhůt, nicméně zadavatel se rozhodl na tento dotaz / požadavek reagovat výše
uvedeným vysvětlením. Závěrem zadavatel uvádí, že nebude na základě výše uvedeného
požadavku prodlužovat termín pro podání nabídek k veřejné zakázce.

