VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 1
Vypracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční
hala se zázemím“
veřejná zakázka malého rozsahu na služby
dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené na 22. zasedání
Zastupitelstva města Újezd u Brna dne 17. 10. 2017 (dále jen "směrnice") a v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Újezd u Brna
Sídlo:
Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
IČ:
00282740
Zastoupené:
Ing. Marií Kozákovou, starostkou města
IDENTIFIKACE SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)
Název:
IK consult s.r.o.
Sídlo:
Živného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktní adresa:
Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČ:
27713326
Zastoupená:
Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem
Kontaktní osoba:
Mgr. Ilja Kašík
Tel.:
+420 604 665 171
E-mail:
i.kasik@ikconsult.cz

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona
sděluje všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace, vysvětlení
zadávací dokumentace takto:
Dotaz číslo 1: V bodě 1.9. uvádíte výši předpokládaných nákladů a maximální nepřekročitelnou cenu.
Může zadavatel objasnit, jak dospěl k maximální nepřekročitelné ceně 1,9 mil. Kč bez DPH? Cenová
hladina projektů je transparentně zjistitelná z honorářových řádů a v sazebníku UNIKA 2019 (viz.
příloha dotazu) a vychází vzhledem k náročnosti stavby a výši investičních nákladů v průměru na
3.750.000,00 Kč bez DPH.
Odpověď zadavatele: Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu a maximální a nepřekročitelnou
cenu za předmět plnění na základě obhlídky některých skutečně realizovaných projektů v blízkém i
širším okolí. Zadavatel má omezené finanční prostředky a z hlediska jeho velikosti nelze očekávat
získání jakéhokoliv dotačního titulu. Proto je stanovena limitní cena projektu stejně jako limitní cena
investičních nákladů stavby. Ceny dosahovat stanovených limitů nemusí.
V Brně dne 20. 3. 2020

Mgr. Ilja Kašík
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Mgr. Ilja Kašík
pověřen zadavatelem

