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Dodatečná informace č.1

Veřejná zakázka – Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku - komunikace

Žádost č.1A: 
V zadávací dokumentaci v části „Podmínky, které budou zapracovány do smlouvy o dílo“ je v bodě 
1.1. věta: „Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci bez ohledu 
na to, zda jsou, či nejsou součástí výkazu výměr“.
Tato věta je v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč je tato věta součásti podmínek, které mají být zapracovány 
do návrhu smlouvy o dílo.

Odpověď:
Zadavatel ze zadávací dokumentace – z přílohy „Podmínky, které budou zapracovány do smlouvy
o dílo“ bod 1.1. vypouští a nahrazuje  ve znění:
1.1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli. Obsahem ceny budou  veškeré náklady spojené s úplným a 
konečným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Zadavatel dále ze zadávací dokumentace vypouští v článku 9. Požadavky na způsob zpracování 
nabídkové ceny  z bodu 9.1. větu „Zjistí-li uchazeč nedostatky ve slepém výkaze výměr oproti 
projektové dokumentaci, doplní a ocení tyto práce do nabídky a uvede je pod čarou, mimo 
nabídkovou cenu.“

Žádost č.2B:
V zadávací dokumentaci v části „Podmínky, které budou zapracovány do smlouvy o dílo“ je v bodě 
2.3. věta: „Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum potvrzení měsíčních vyúčtování  
objednatelem. “
Proč má zadavatel takto atypický požadavek na datum uskutečnění zdanitelného plnění, když při 
měsíčním zjištění prací a následné fakturaci je dnem zdanitelného plnění vždy poslední den 
v měsíci?
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Odpověď:
Zadavatel v zadávací dokumentaci - v příloze „Podmínky, které budou zapracovány do smlouvy o 
dílo“ bod 2.3. vypouští a nahrazuje ve znění:
2.3.  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum 
předání a převzetí celého díla.

Žádost č.2C:
Bude konečné dílo sloužit k ekonomické činnosti objednatele v souvislosti s § 92e o uplatnění 
přenesené daňové povinnosti?

Odpověď:
Město je plátce DPH a plní povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty.

S pozdravem

                                                                                               Ing. Irena Bittnerová
                   vedoucí odboru  strategického rozvoje,   

                                                                                                 územního plánování a investic
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