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Veřejná zakázka 
 
Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Ochranné sanační čerpání v areálu 
Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb.,   
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího 
řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve VVZ  dne 17.07.2014, pod Evidenčním číslem VZ 374552. 

I. 

Zadavatel  dne 05.09.2014 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona 
VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na 
podání nabídky. 

 
K textu realizační smlouvy v části: 

II. 
Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný  
a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí [bude doplněna částka],- Kč (slovy: 
[bude doplněna částka slovy] korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Tato celková cena je fixní, konečná, nejvýše přípustná a závazná za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné, 
nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu 
plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění 
apod. Celková cena a/nebo jednotkové ceny mohou být upraveny pouze z důvodů legislativních 
změn.  
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K textu dodatečné informace č. 4 v části: 
 
Dotaz č. 2 
S ohledem na předpokládané plnění předmětu zakázky v délce trvání 20 let žádá uchazeč  
o informaci, zda zadavatel zvažuje smluvně ošetřit oprávnění zhotovitele k navýšení částky o inflační 
koeficient, který zohlední inflaci. 
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Odpověď 
Zadavatel nezvažuje smluvně ošetřit oprávnění zhotovitele k navýšení částky o inflační koeficient, 
který zohlední inflaci. 
 
Dotaz č. 15 
V předložené realizační smlouvě o dílo, u které se předpokládá provádění díla po dobu 20,5 roků, 
není řešena inflace, např. tzv. formou inflační doložky. 

Z jakého důvodu není smluvně řešen případný meziroční nárůst inflace, především u zakázky s takto 
dlouhým časovým plněním? 

Lze požádat zadavatele o doplnění předložené realizační smlouvy o paragraf zohledňující meziroční 
nárůst inflace, např.: (viz vzor níže z uzavřené smlouvy o dílo s Ministerstvem financí)? 

 

Odpověď 
Zadavatel nepočítá se navrhovaným zohledněním inflace do ceny díla. 
 
 
Dotaz: 
Dodavatel žádá o zcela jednoznačné objasnění, proč zadavatel bez dalšího vysvětlení ignoruje 
problém nepochybné inflace při zadávání této 20 let běžící zakázky. Současná absence jakéhokoliv 
pravidla pro stanovení míry inflace povede nepochybně k vyšším nabídkovým cenám, 
netransparentnosti položkového rozpočtu a možná i problémům při kontrole výkonů a fakturaci prací, 
což přeci nemůže být v zájmu zadavatele. Žádáme proto postup bodu a) viz níže. 
 
 



  Strana 3 

Ze shora uvedených důvodů proto žádáme o doplňující informace: 
a) stanoví zadavatel pravidla pro vyčíslení inflace? 
b) má zahrnout dodavatel inflační nárůst za dobu trvání této VZ individuálně a subjektivně do 

položkového rozpočtu a následně do nabídkové ceny? 
c) má dodavatel rozdělit subjektivně stanovenou inflaci do předpokládaných fakturací v čase 

stejnoměrně nebo zvolit její nárůst v čase podle nějaké funkce či křivky? 
d) zda dodavatel nesmí zahrnout inflaci do položkového rozpočtu a následně do nabídkové ceny 

s tím, že tento rozpočet má být sestaven výhradně z aktuálních cen? 
e) bude inflace řešena např. dodatkem k podepsané realizační smlouvě a za jakých okolností 

k tomu může dojít? 
 
Odpověď: 
a) NE 
b) ANO 
c) Stanovení nabídkové ceny i s ohledem na předpokládaný vývoj inflace je plně v kompetenci 

dodavatele. 
d) Ne, výše nabídkové ceny vybraného uchazeče je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a jako 

taková bude uhrazena dodavateli.  
e) NE 
 
 
 
 
S pozdravem       

                                                                                               ………………………………… 
        Ing. Radmila Musilová 
         vedoucí oddělení 4501 
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