VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY č. 1
Název zadavatele

:

Sídlo
IČO
Zastoupený

:
:
:

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy,
příspěvková organizace hl. m. Prahy
Královská obora 233, 170 21 Praha 7
00064441
Mgr. Jakub Rozehnal, ředitelem organizace

Název veřejné zakázky :

Technicko-právní administrace
LED DOME v Planetáriu Praha

veřejné

zakázky

pro

Zadavatel je při provádění úkonů, souvisejících se zadávacím řízení, smluvně zastoupen
společností:
Zástupce zadavatele
se sídlem
IČO
DIČ
Jednající
kontaktní osoba

:
:
:
:
:
:

CGB – Consult, s.r.o.
Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4
25100921
CZ25100921
Ing. Jan Chalupa, jednatel společnosti
Kateřina Struhová, tel: +420 724 872 405

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění výzvy k podání nabídky.
Žádost č. 1
V odst. 1 článku V. Platebních podmínek Smlouvy je uvedeno, že fakturu lze předložil
na základě odsouhlaseného rozsahu plnění měsíčně, přičemž ale v ZD není nikde uvedena
k nacenění jednotková cena, na základě, které by šlo měsíčně fakturovat. Bude zadavatelem
v Příloze č. 1 doplněn předpokládaný počet měrných jednotek (hodin), který by mohl uchazeč
ocenit jednotkovou cenou za měrnou jednotku? Viz např. obrázek níže.

V případě, že zadavatel předpokládá paušální fakturaci za splnění jednotlivých milníků
uvedených v Příloze č. 4, žádáme o vytvoření harmonogramu plateb s uvedením
procentuálních částek z Ceny, které budou vybranému uchazeči vyplaceny po splnění
jednotlivých dílčích služeb.
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Vysvětlení, změna či doplnění kvalifikační a zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel upravil znění článků IV. (Cena) a V. (Platební podmínky) návrhu Smlouvy
o poskytování služeb. Upravený návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.
Příloha č. 1 – upravený návrh Smlouvy o poskytování služeb

V Praze dne 30. 09. 2022
Digitálně podepsal
Jan
Jan Chalupa
Ing.CSc.
Chalupa
Datum: 2022.09.30
Ing.CSc.
12:54:03 +02'00'
________________________________

Ing. Jan Chalupa
jednatel společnosti CGB - Consult, s.r.o.
zástupce zadavatele
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