VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 19. 4. 2017
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň
Bc. Dagmar Svobodovou Kaiferovou, vedoucí OŽP MMP
00075370

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území města Plzně
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Zadavatel
poskytuje
dodavatele.

vysvětlení

zadávací

dokumentace

na

základě

žádosti

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
1) V závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace, je v článku č.
III. pod písm. k) 11 stanoven požadavek na zajištění nepřetržitého příjmu a výdeje psů
takto:
zajistit nepřetržitý příjem a denní výdej psů a koček do/z útulku pro zvířata v nouzi v Plzni
– Borských polích. Příjemce je povinen zajistit denní výdej psů a koček z útulku vždy
v době od 9:00 do 19:00 hod.
S ohledem na zkušenosti s provozem obdobných zařízení, zejména na nutnost zajištění
klidu pro krmení psů a na dobu potřebnou pro trávení přijaté stravy od 17 hodin a
v zimním období z důvodů bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců provozovatele (pouze
umělé osvětlení v areálu útulku) se domníváme, že požadavek zadavatele na výdej psů
není vhodný. Žádáme proto o vysvětlení, zda zadavatel na tomto požadavku trvá,
případně z jakého důvodu, anebo o úpravu tohoto požadavku.
2) V závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace, je v článku č.
VII. odst. 1) písm. b) 11 stanovena možnost výpovědi takto:
výpovědí ze strany poskytovatele pro neplnění povinností podle čl. III. této smlouvy.
Výpovědní lhůta je stanovena jako tříměsíční a začíná běžet dnem následujícím po dni,
kdy výpověď byla doručena příjemci.
Respektujeme samozřejmě právo zadavatele stanovit si obchodní podmínky dle přání,
s ohledem na velmi široký rozsah čl. III. smlouvy a možné rozdílné výklady však žádáme
zadavatele o zvážení úpravy možnosti ukončení smlouvy tak, aby bylo pro obě smluvní
strany vyvážené, tedy např. následujícím způsobem:
b) výpovědí ze strany poskytovatele pro neplnění povinností podle čl. III. této smlouvy,
pokud tyto povinnosti nebyly splněny ani v dodatečné písemně poskytnuté přiměřené
lhůtě. Výpovědní lhůta je stanovena jako tříměsíční a začíná běžet dnem následujícím po
dni, kdy výpověď byla doručena příjemci.
c) výpovědí ze strany příjemce. Výpovědní lhůta je stanovena jako šestiměsíční a začíná
běžet dnem následujícím po dni, kdy výpověď byla doručena poskytovateli.
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Ad 1) Zadavatel stanovil povinnost příjemce zajistit denní výdej psů a koček v době od 9:00 do 19:00
hod. s ohledem na skutečnost, že v některých případech lze důvodně předpokládat, že lhůta
stanovená jako kratší (např. do 17:00 hod.) by neumožňovala vlastníkům ztracených psů
vyzvednout jejich psa ještě téhož dne, kdy zjistili, že se jim pes ztratil. Jedná se například o
situace, kdy vlastník zjistí, že se mu ztratil pes, až po příjezdu ze zaměstnání, což může být
často až v pozdních odpoledních hodinách. Určení návštěvní doby zvířat pro veřejnost není
předmětem smlouvy a bude na provozovateli útulku, jak si ji stanoví.
Ad 2) Zadavatel stanovil, že v případě neplnění povinností příjemce podle článku III. návrhu smlouvy
dojde k výpovědi ze strany poskytovatele. Toto ustanovení zadavatel považuje za přiměřené,
v této souvislosti zadavatel zdůrazňuje, že z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že jednorázové
nebo nahodilé opomenutí povinností příjemce není výpovědním důvodem.
Vzhledem k tomu, že plněním předmětu zakázky je zajištění péče o nalezené psy a kočky pro
město Plzeň ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, rozhodl se zadavatel pro
způsob ukončení smlouvy tak, jak je uvedeno v článku VII, odst. 1 návrhu smlouvy. Možnost
jednostranného vypovězení smlouvy ze strany příjemce bez udání důvodu je pro zadavatele
vzhledem k charakteru smlouvy těžko akceptovatelná.

Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová
za zadavatele
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