Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
Název veřejné zakázky: Operativní leasing služebních vozidel města, Beroun
Druh veřejné zakázky: Služby
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele: Město Beroun
Sídlo zadavatele: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO/DIČ zadavatele: 00233129/CZ00233129
Právní forma zadavatele: 801 - Obec
Zastoupení: Mgr. Ivan Kůs, starosta města
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/
V souladu s ustanoveními § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto:
Dotaz č. 5:
Uchazeč žádá zadavatele o dodatečnou informaci, zda bude oprávněn adekvátně upravit výši leasingové
splátky v případě, že v průběhu doby trvání Rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv, dojde ke
změně současných daňových podmínek, poplatků a odvodů, právních předpisů, technických norem (tedy
zejména pokud dojde ke změně výše silniční daně, rozhlasových poplatků za rozhlasové přijímače, ceny
dálniční známky) nebo pokud dojde k zavedení nových daní, poplatků, odvodů nebo přijetí nových
právních předpisů, technických norem týkajících se předmětu zakázky (objektivní důvody pro překročení
nabídkové ceny).
Jedná se o vliv legislativních změn na nabídkovou cenu, které uchazeč nemůže předvídat a zahrnout při
podání nabídky do leasingové splátky.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:
Ano, uchazeč je oprávněn upravit cenu dle legislativních změn, které nelze předvídat a jsou v přímé
souvislosti s legislativními změnami předepsanými státem.
Dotaz č. 6:
Uchazeč dále žádá o sdělení, zda je možné do předkládaného Návrhu Rámcové smlouvy zahrnout
ustanovení, že je Pronajímatel oprávněn přeúčtovat Nájemci veškeré náklady na odstranění vad a
poškození Vozidla způsobená Nájemcem, která nejsou kryta pojištěním.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:
Ano, pronajímatel je oprávněn přeúčtovat nájemci veškeré náklady na odstranění vad a poškození
vozidla, ale pouze v případě, že škoda nebude hrazena pojišťovnou z důvodu prokazatelné nedbalosti
řidiče. Jinak pouze do výše spoluúčasti.
Pokud některý z dodavatelů již podal nabídku a má zájem o její opravu, může o vrácení nabídky požádat
kontaktní osobu zadávacího řízení.
V Berouně dne 7. 9. 2018

Soňa Zbuzková
administrátor
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