Vysvětlení zadávacích podmínek ke zveřejnění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky
Pořízení nosiče kontejnerů-Ašské služby s.r.o. pro Ašské služby s.r.o.
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1
Zadavatel podává toto vysvětlení zadávacích podmínek:
Dotaz číslo 1: V kupní smlouvě, oddíl IV., odstavec 4.1 je uvedeno, že termín dodání zboží „Nejpozději do 5
kalendářních týdnů od podpisu smlouvy“, avšak standardní dodací lhůta na dodání podvozku je tři 3 měsíce.
Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dodání zboží.
Odpověď číslo 1: Zadavatel konstatuje, že nebude prodlužovat termín dodání zboží a ponechává v kupní
smlouvě, oddíl IV., odstavec 4.1 termín dodání zboží "Nejpozději do 5 kalendářních týdnů od podpisu
smlouvy". Tento termín považuje Zadavatel pro dodání Zboží za dostatečný dlouhý.
Dotaz číslo 2: V kupní smlouvě, oddíl VII., odstavec 7.10 je uvedeno, že „Při prodlení se zaplacením úhrady
řádně fakturované kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za
každý den prodlení.“ Z pohledu dodavatele je však v oddíle IX., odstavci 9.1 uvedeno, že „Za prodlení s
dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující
oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného Zboží,
resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (včetně DPH) za každý i
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči
Prodávajícímu.“
Tímto Vás žádáme o spravedlivou úpravu procentních sankcí za nedodržení podmínek na stejnou úroveň, jak
z pohledu Kupujícího, tak z pohledu Prodávajícího.
Odpověď číslo 2: Zadavatel k dotazu shora sděluje, že nastavení obchodních podmínek (úroků a smluvních
pokut v Závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 Výzvy) splňuje požadavky zákonných předpisů a je
plně v kompetenci Zadavatele. Zadavatel tedy nebude upravovat procentní sankce.
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