V Olomouci 29. 9. 2022
Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Likvidace odpadů z FN Olomouc“
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené dne 21. 9. a 23.9. 2022
Dotaz č. 1
Tímto Vás jako zadavatele žádáme o odpověď na následující dodatečné informace:

1. Zadavatel v návrzích smluv stanovil vyhrazené změny závazku z této smlouvy:
„1. Smluvní strany se dohodly, že cenová ujednání mohou být změněna za těchto
podmínek:
a) Při změně míry inflace o více jak 2 % proti míře inflace v předchozím kalendářním
roce. Úprava ceny může být provedena tak, že se cena změní maximálně o stejné
%, které odpovídá změně míry inflace oproti předchozímu kalendářnímu roku.
b) Cena dle této smlouvy nemůže být změněna po dobu 2 let trvání této smlouvy,
případné navýšení inflace za dobu prvních 2 let se sčítá a může být zohledněna při
následné revizi ceny.
c) Úprava ceny může být provedena až v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje
ČSÚ.
d) O úpravu ceny v rámci revize musí smluvní strana písemně požádat druhou smluvní
stranu.“
Dotazy:
V jaké výši může uchazeč uplatit změnu ceny v případě, že v jednom roce bude vydaná míra
inflace 17,5 % (vydáno ČSÚ pro měsíc srpen 2022) a v dalším roce např. 16 %, tedy bude
inflace kladná a poměrně vysoká, ale nebude rozdíl mezi ročním % míry inflace více jak 2
%?
Chápe uchazeč tento požadavek správně, když v jednom roce míra inflace bude 17 % a ve
druhém 16 %, tak těchto 16 % inflace z druhého roku nebude moci následně promítnout
do revize ceny?
Odpověď k dotazu:
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na dotaz přistoupil ke změně v příslušných podmínkách
návrhu smluv týkajících se změny závazku v návaznosti na inflaci. Zadavatel provedenou
změnou definoval dostatečně srozumitelně podmínky možnosti změny závazku s ohledem
na inflaci. Upravené návrhy smluv, ve smyslu výše uvedené odpovědi, jsou přílohou tohoto
vysvětlení.
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Má dodavatel právo požadovat po zadavateli úpravu ceny ve třetím roce plnění smlouvy o
% změnu odpovídající součtu % míry inflace ve dvou předcházejících letech? Od kterého
okamžiku začne tato úprava ceny platit?
Odpověď k dotazu:
Zadavatel sděluje, že v tomto případě je dodavatel oprávněn požádat o úpravu ceny o výši
součtu míry inflace v prvním a druhém roce.
Příklad: Pokud bude míra inflace dosahovat v roce prvním míry 17% a v roce druhém 16%,
pak je dodavatel oprávněn požádat zadavatele o úpravu sjednané ceny o 33%.
Je zadavatel povinen vyhovět žádosti dodavatele na revizi ceny podložené oficiálně
vydanými údaji ČSÚ? Od kterého okamžiku začne tato úprava ceny platit?
Odpověď k dotazu:
Zadavatel není povinen této žádosti vyhovět. Dle ustanovení návrhů smluv týkajících se
inflace je úprava ceny přípustná na základě inflační doložky pouze se souhlasem obou
smluvních stran.
Má dodavatel právo odstoupit od smlouvy v případě, že zadavatel nebude akceptovat
žádost dodavatele na revizi ceny podložené oficiálně vydanými údaji ČSÚ?
Odpověď k dotazu:
Zadavatel sděluje, že neodsouhlasením úpravy ceny na základě inflační doložky nevzniká
dodavateli právo na odstoupení od smlouvy.
Zadavatel přitom v čl. II odst. 7 návrhu Nájemní smlouvy pro část 1. varianta C stanovil
podmínky, za kterých může být ve vazbě na inflaci ze strany pronajímatele upraveno
nájemné:
„7) Výše nájemného může být pronajímatelem každoročně zvyšována podle vývoje indexu
spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem, a to vždy o 100%
meziročního nárůstu tohoto indexu za uplynulý kalendářní rok. Úprava bude vždy provedena k
1. lednu každého kalendářního roku jednostranným písemným oznámením pronajímatele.
První úprava dle tohoto článku může být takto pronajímatelem provedena podle indexu za rok
2022, tj. ke dni 1. ledna 2023. Upravená částka úhrady bude splatná v prvním platebním období
následujícím po úpravě. Jestliže výše uvedený index přestane být zveřejňován nebo nebude
moci být z jakéhokoliv důvodu používán, bude nahrazen co nejpodobnějším indexem, jehož
vývoj se v posledních letech nejvíce blížil vývoji indexu až dosud užívaného, přičemž přednostně
bude použit index úměrný Evropské unii. Určení takového indexu je ve výlučné pravomoci
pronajímatele.“
Uchazeč má za to, že zadavatel nastavil nerovné podmínky mezi odběratelem a dodavatelem
v možnosti revize cen z důvodu růstu inflace. Uchazeč se tímto v případě podání nabídky pro
část 1. varianta C zakázky dostává do situace, kdy z důvodu růstu inflace na jedné straně mu
zadavatel zvýší náklady na nájem a na druhé straně nebude moci zvýšené náklady na
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poskytované služby přenést na zadavatele. Uchazeč je přesvědčen, že vzhledem k výrazným
rozdílům roční míry inflace a současnému turbulentnímu vývoji na trzích nelze predikovat
budoucí vývoj inflace, který by měl zapracovat do návrhu cen.
Žádáme Vás jako uchazeč o revizi článků návrhu smlouvy týkajících se vyhrazené změny závazku, tak
aby byly oboustranně vyvážené a transparentní.
Odpověď k dotazu:
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na dotaz přistoupil ke změně v příslušných podmínkách návrhu
smlouvy týkajících se změny závazku v návaznosti na inflaci. Zadavatel provedenou změnou definoval
dostatečně srozumitelně podmínky možnosti změny závazku s ohledem na inflaci. Upravený návrh
smlouvy, ve smyslu výše uvedené odpovědi, je přílohou tohoto vysvětlení.
Dotaz č. 2
Zadavatel v části A odst. 5c) zadávací dokumentace uvádí: „Dodavatel, který podal nabídku v
zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.“ Dodavatel chce mít najisto postaveno, že každá část této
veřejné zakázky se v kontextu tohoto odstavce považuje za samostatné zadávací řízení, a tedy
dodavatel jedné části veřejné zakázky může být zároveň poddodavatelem v části jiné.
Odpověď k dotazu č. 2
Zadavatel sděluje, že každá část VZ je chápana tak, jak je uvedeno v dotazu. Tedy že dodavatel
podávající nabídku do jedné části, může být zároveň osoba prostřednictvím, které je prokazována
kvalifikace v části jiné.
Dotaz č. 3
Zadavatel v části B odst. 1.5 zadávací dokumentace uvádí: „Varianta B – Zajištění Likvidace odpadu s
provedením Sterilizace v Pronajímaném prostoru: …zadavatel stanovuje závazně minimální výši
měsíčního nájemného ... Kč.“ Stejná záležitost se objevuje i u varianty C. Prosíme zadavatele o
doplnění minimální výše měsíčního nájemného v Kč.
Odpověď k dotazu č. 3
Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že minimální cena měsíčního nájemného je 15 tis. Kč/měsíc.
Dotaz č. 4
Zadavatel v Příloze č. 2a - Příloha krycího listu nabídkové ceny pro část I požaduje na listu Varianta C
vyplnit dodavatelem garantovanou úsporu elektřiny v Kč bez DPH za 1 kWh. Aby mohl dodavatel tuto
hodnotu spočítat, je třeba sdělit referenční hodnotu jednotkové ceny elektrické energie v Kč bez DPH
za 1 kWh.
Odpověď k dotazu č. 4
Zadavatel sděluje, že pro modelační výpočet úspory v roce 2022 je cena 1 kWh 3,659 Kč bez DPH ve
vysokém tarifu. Garantovaná úspora bude vždy nad cenotvorbou daného kalendářního roku.
Vzhledem k tomu, že zadavatelem nebyla dodržena lhůta pro poskytnutí vysvětlení dle § 98 odst. 4
ZZVZ, prodlužuje lhůto pro podání nabídek do 14.10.2022 do 10 hodin.
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Přílohy:
Příloha č.3a - Návrh smlouvy o poskytování služeb pro část I. verze A (verze 2909022)
příloha č.3b - Návrh smlouvy o poskytování služeb pro část I. verze B (verze 290922)
příloha č.3c – Návrh smlouvy o poskytování služeb pro část I. verze C. (verze 290922)
příloha č.3d - Návrh smlouvy o poskytování služeb pro část II. (verze 290922)
Příloha č.4 - Smlouva o nájmu (pro část I. – verze B nebo C) (verze 290922)
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