V Ostravě dne 03. 02. 2017
Dodatečná informace č. 3 k zadávacímu řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Dodávka profesionálních podlahových mycích strojů“
zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00, IČO: 000 97 381,
Tímto sděluji dodatečnou informaci č. 3 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku
malého rozsahu, a to k následujícímu upozornění jednoho z uchazečů.
Dotaz:
Dobrý den,
obracím se na Vás s připomínkou ohledně návrhu Kupní smlouvy 03/2017/Či, a to bodu 2 a bodu 5
Článku VI této smlouvy:
„Prodávající se zavazuje zahájit provádění Servisní služby nejpozději do 24 hodin od objednávky
Kupujícího a je povinen Servisní službu dokončit nejpozději do pěti pracovních dnů od objednávky
Kupujícího, nebude-li v objednávce uvedena lhůta delší…“
„V případě prodlení se zahájením provádění Servisní služby v termínu dle této smlouvy je Prodávající
povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každou i započatou hodinu
prodlení…“
Hypoteticky to může znamenat, že v případě oznámení závady v pátek v 15h (po pracovní době
servisu) a reakce technika na ni (objednávku) bude v pondělí v 8h ráno, bude Prodávajícím
fakturováno za prodlení dle smlouvy min. 33 000,- Kč bez DPH.
Prosím o vysvětlení a přesnou specifikaci těchto bodů.
Odpověď:
Vzhledem k došlému dotazu jednoho z uchazečů přehodnotil zadavatel podmínky poskytování
servisních služeb dle kupní smlouvy a rozhodl, že kupní smlouva se mění následovně:
Článek VI odstavec (2)
Prodávající se zavazuje provádět Servisní služby v pracovních dnech v době od 6:00 do 15:00.
Prodávající se zavazuje zahájit provádění Servisní služby nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky
Kupujícího s tím, že v případě, že konec této lhůty připadne na den, který není pracovním dnem, je
Prodávající povinen zahájit provádění Servisní služby následující pracovní den. Prodávající je povinen
Servisní službu dokončit nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení objednávky Kupujícího, nebudeli v objednávce uvedena lhůta delší. O poskytnutí Servisní služby (provedení servisní prohlídky nebo
opravy) bude sepsán protokol, který bude obsahovat počet odpracovaných hodin na objednané Servisní
službě a bude podepsán oběma Smluvními stranami.
Článek VI odstavec (5)
V případě prodlení se zahájením provádění Servisní služby v termínu dle této smlouvy je Prodávající
povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení s dokončením Servisní služby v termínu dle této smlouvy je Prodávající povinen
zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není
dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty a i ve výši přesahující smluvní
pokutu.
Ing. Martin Dluhoš
Technický náměstek Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace.

