Zadavatel: Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, IČ: 60461446
Název VZ: „AVU – Administrace VZ AVU 2022“
ID: VZ0138440
Systémové číslo P22V00217153
Interní číslo AVU-1488/2022
Druh VZ: VZMR
Předpokládáná hodnota bez DPH: 292 500,-Kč
Lhůta pro podání nabídek: 13.5.2022

I.

Změna ve Výzvě k podání nabídek

1) Změna v článku „3.4.2 Doba plnění veřejné zakázky“
Původní znění:
3.4.2 Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.
Předpoklad uzavření smlouvy: květen 2022
Ukončení plnění: květen 2022
Nové znění:
3.4.2 Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.
Předpoklad uzavření smlouvy: květen 2022
Ukončení plnění: květen 2023
2) Změna v čl. „6.2.2 Profesní způsobilost“
Původní znění:
Požadavek na prokázání profesní způsobilosti doložením výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku případně
Živnostenského listu pro obor činností: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení.
Popřípadě obdobné (jiné) živnostenské oprávnění, opravňující uchazeče provádět služby dle specifikace těchto
zadávacích podmínek.
Nové znění:
Požadavek na prokázání profesní způsobilosti doložením výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku případně
Živnostenského listu pro obor činností odpovídající předmětu veřejné zakázky.
Popřípadě obdobné (jiné) živnostenské oprávnění, opravňující uchazeče provádět služby dle specifikace těchto
zadávacích podmínek.

3)

Změna v čl. „10.Požadavky na zpracování nabídkové ceny“

Původní znění:
Celková nabídková cena, která je hodnotícím kritériem, bude představovat součet nabídkových cen za provádění
úkonů souvisejících s prováděním „inženýrské činnosti v průběhu zpracování projektové dokumentace,
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.“
Nové znění:
Celková nabídková cena, která je hodnotícím kritériem, bude představovat součet nabídkových cen za provádění
úkonů souvisejících s prováděním činnosti dle čl.3.3 Výzvy.
4) Změna v čl. „11.1 Forma nabídky“
Původní znění:
Nabídky musí být podány písemně v 1 vyhotovení, a to v listinné podobě, v českém nebo slovenském jazyce.

Dokumenty vyhotovené v jiném jazyce s výjimkou jazyka slovenského musí být opatřeny překladem do jazyka
českého. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení nabídku včetně všech příloh předložil i v jednom vyhotovení
elektronickém na CD či DVD nosiči přiloženém k listinnému vyhotovení (doporučený formát PDF).
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou
číselnou řadou vzestupně od čísla 1, a aby každé vyhotovení nabídky bylo zabezpečeno proti manipulaci s
jednotlivými listy.
Všechny dokumenty tvořící nabídku musí být podány v řádně uzavřené obálce (balíku) a zřetelně
označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby tato obálka (balík) byla viditelně označena nápisem
NEOTVÍRAT – „AVU- Administrace VZ AVU 2021“ – NABÍDKA.
Nové znění:
Nabídky musí být podány písemně v 1 vyhotovení, a to v listinné podobě, v českém nebo slovenském jazyce.
Dokumenty vyhotovené v jiném jazyce s výjimkou jazyka slovenského musí být opatřeny překladem do jazyka
českého. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení nabídku včetně všech příloh předložil i v jednom vyhotovení
elektronickém na CD či DVD nosiči přiloženém k listinnému vyhotovení (doporučený formát PDF).
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou
číselnou řadou vzestupně od čísla 1, a aby každé vyhotovení nabídky bylo zabezpečeno proti manipulaci s
jednotlivými listy.
Všechny dokumenty tvořící nabídku musí být podány v řádně uzavřené obálce (balíku) a zřetelně
označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby tato obálka (balík) byla viditelně označena nápisem
NEOTVÍRAT – „AVU- Administrace VZ AVU 2022“ – NABÍDKA.
Změny ve Výzvě k podání nabídek nejsou podstatné, mají charakter formálních oprav zřejmých chyb, lhůta pro
podání nabídek se nemění a zůstává 13.5.2022.
II.Vysvětlení k obdrženým dotazům:
Otázka č.1:
V čl. 6.2.9 výzvy k podání nabídek požaduje zadavatel, aby dodavatel v nabídce předložil seznam a strukturu
členů realizačního týmu – odborníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Jaké konkrétní údaje k jednotlivým členům realizačního týmu zadavatel požaduje a stanovil nějaké
minimální požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu?
Odpověď č.1:
Zadavatel požaduje takové údaje k jednotlivým členům realizačního týmu, z kterých bude zřejmé, že je příkazník
schopen zajistít kontinuitu své činnosti a zastupitelnost členů realizačního týmu tak, aby byla naplněna příkazní
smlouva. Z toho vyplývá, že členi realizačního týmu musí být odborníky pro realizaci veřejných zakázek a
zadavatel musí mít odpovídající kontakty na tyto odborníky. Je na uchazeči, aby vhodným způsobem doložil
splnění těchto podmínek.
Otázka č.2:
V Čl.2.1 Příkazní smlouvy je 8 druhů zadávacích/ výběrových řízení, ale pouze u 3 je uveden předpokládaný
počet řízení. Má účastník stanovit odměnu za jedno řízení u všech druhů nebo pouze u zjednodušeného
podlimitního řízení, jednacího řízení s uveřejněním a VZMR?

Odpověď č.2:
Zadavatel požaduje, aby účastník stanovil odměnu za jedno řízení u všech druhů veřejných zakázek uvedených
v tabulce v čl. 2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Otázka č.3:
Nedílnou součástí Příkazní smlouvy jako její Příloha č.2 je Prohlášení členů realizačního týmu . Může
zadavatel poskytnout vzor tohoto čestného prohlášení nebo alespoň jeho obsah?
Otázka č.3:
Nedílnou součástí Příkazní smlouvy jako její Příloha č.2 je Prohlášení členů realizačního týmu . Může
zadavatel poskytnout vzor tohoto čestného prohlášení nebo alespoň jeho obsah?
Odpověď č.3:
Prohlášení člena realizačního týmu by mělo obsahovat nadpis (Prohlášení člena realizačního týmu pro veřejnou
zakázku „AVU- Administrace VZ AVU 2022“), identifikaci člena realizačního týmu (jméno, příjmení, titul),
kontaktní adresu, telefonické a elektronické spojení, informace k odbornosti ve vztahu k zadávání veřejných
zakázek, datum a podpis.
Digitálně podepsal

V Prahe dne 29.4.2022
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