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Dodate čná informace č.1 
 
 

Název zakázky: Servis výtah ů v objektech m ěsta Velká Bíteš 
 

Dotaz: V nabídkovém listu je požadavek nacenit IP (inspekční prohlídku) ta není předmětem servisních 
činností, neboť toto provádí autorizavná osoba na základě platného pověření TIČR a jde o nezávislý 
kontrolní orgán státní správy. My jako servisní organizace nemáme oprávnění takové prohlídky konat. Co 
tedy požadujete nacenit? Dále, IP se provádí dle stáří zařízení, nebo data uvedení do provozu, a to 6 let po 
provedení první OZ s datem po 1.1.1993  Tohle nelze řešit takto Co s tím? 

Odpov ěď: Součástí položky č.4 „Zajištění inspekčních prohlídek“ je upozornění objednatele na nutnost 
provedení inspekční prohlídky inspekčním orgánem a asistence odborného pracovníka při provádění 
prohlídky.  

U položek 1-4 uvedených v nabídkovém listu bude cena stanovena jako průměrná roční cena za úkony 
prováděné v zákonem stanovených termínech na 10. specifikovaných výtazích včetně dopravy. 

 

Dotaz:  Odstraňování běžných provozních poruch. To si platíte v paušálem. Tedy v případě kONE, a.s. 

Odpov ěď: V rámci položky č.5 bude uvedena hrubá hodinová sazba technika v běžné pracovní době 
uchazeče.  

 

Dotaz:  Odstraňování havarijních poruch. Havarijní porucha musí být časově vymezena. Tedy existuje řádná 
pracovní doby zhotovitele, a nad rámec takovéto doby se jedná o práce přesčas ( tedy za pohotovostní 
příplatek) jde o přenesenou působnost ZP (práce o sobotách a nedělích a  práce o státních svátcích). Jak 
tomu mám rozumět ve vašem výkladu? 

Odpov ěď: V nabídkovém listu bude v položce č. 6 uvedena hrubá hodinová sazba za odstraňování 
havarijních poruch mimo řádnou pracovní dobu, tedy o svátcích, za práci přesčas a o víkendech. 
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Dotaz:  A rovněž co to znamená „Technická asistence“  kdy  a  k čemu ji zadavatel/objednatel bude 
potřebovat. Chce to specifikovat konkrétně. 

Odpov ěď: Jedná se o proškolení dozorců výtahů odborným pracovníkem za účelem samostatného 
provádění provozních prohlídek a seznámení s postupem bezpečného vyproštění osob. U položky č.7 bude 
uvedena hrubá hodinová sazba v běžné pracovní době, v případě, že tato činnost není součástí jiné položky. 

U položky č.8  „Vyproštění osob“ bude uvedena cena za 20 hodin, přičemž se jedná zároveň o 20 úkonů 
vyproštění  provedených nejdéle do 60 minut. 

 

Dotaz:  Domnívám se že pokud hodnotícím, a následně jediným hodnotícím kritériem je pouze nabídková 
cena, proč tedy požadujete položkový rozpočet?  

Odpov ěď: V položkovém rozpočtu budou uvedeny hodinové sazby a paušální ceny, které budou podkladem 
pro stanovení nabídkové ceny.  

 

 

 

 

...................................................................... 

Ing. Tomáš Kučera 
místostarosta města Velká Bíteš 
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