
Dodatečné informace k dotazům k zadávací dokumentaci veřejné zakázky  

„Dotační poradenství – rekonstrukce ČOV“. 

1. „V bodě 6.1.5. se píše: „Nabídka bude dále obsahovat smlouvu na plnění Zakázky, jejíž obsah 

připraví uchazeč….“ V bodě 7. 2. se však uvádí: „… Podrobné platební podmínky obsahuje 

návrh smlouvy, který je přílohou této výzvy.“ V příloze výzvy jsme žádný návrh smlouvy nenašli, 

prosíme proto o upřesnění, zda návrh smlouvy máte připravený či zda si ho máme vytvořit sami.“  

 

Uchazeč je povinen předložit vlastní návrh smlouvy a vlastní krycí list nabídky. 

 
2. „V bodě 7. 3. se uvádí: „Nabídková cena bude dále uvedena na krycím listu Zakázky, jehož vzor 

je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 1. …“ Opět jsme v příloze výzvy žádný krycí list 

nenašli a prosíme o informaci, zda si ho máme vytvořit sami či zda nám bude poskytnut.“ 

 

Uchazeč je povinen předložit vlastní návrh smlouvy a vlastní krycí list nabídky. 

 
3. „Jde zejména o bod 8.3 (Vhodnost a smysluplnost navržených metod). Telefonicky nám bylo 

sděleno, že zpracovatel dotační žádosti bude mít k dispozici projektovou dokumentaci včetně 

položkového rozpočtu. Vzhledem k tomuto nám není jasné, jak má naše nabídka „ obsahovat 

způsob, který zajistí reálné vyčíslení nákladů“, když ty budou již součástí Vámi zpracované 

projektové dokumentace a rozpočtu? Nebo jaké náklady jsou tím myšleny?  

 

Vyčíslením reálných nákladů se rozumí  nákladů souvisejících s předmětem této veřejné 
zakázky - nikoliv nákladů souvisejících s realizací zakázky rekonstrukce ČOV 

 
4. „Rádi bychom také věděli, co je myšleno bodem 8.3.1b a co v souvislosti s ním máme připsat do 

navrhovaného řešení? Co spadá do zmiňované analytické části? Vzhledem k charakteru dotační 

poradenské činnosti, kde jsou podmínky vyplňování žádosti striktně stanoveny buď samotným 

systémem (webovou aplikací) nebo příp. výzvou, si nejsme jisti, co je tím myšleno. „ 

 

Metodologií se rozumí vhodně stanovený postup pro zpracování veřejné zakázky 
 

5. „Má být uvedena pouze celková procentuální cena za Vámi požadované činnosti 

nebo k ní mají být uváděna ještě procenta k jednotlivým oblastem 4.1.1. až 4.1.6. předmětu 

zakázky?“ 

Uchazeč vyjádří nabídkovou cenu jako procento z celkové výše přidělené dotace (podpory), 
která mu bude uhrazena jako cena za provedené dílo. Rozumí se celková procentuální cena. 

 
6. „Ráda bych se jen informovala na odhad celkových nákladů projektu rekonstrukce ČOV ve Vaší obci, 

abychom podle toho mohli odhadnout výši dotace a stanovit naši nabídkovou cenu.“ 
 

Odhadované náklady na rekonstrukci ČOV činí 20 mil. Kč. 

 

 


