název dokumentu:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupen:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

zadavatel:

název zakázky:

Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické
ochrany na skladech PHM v ČEPRO, a.s.

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2018 – 030742 ; podlimitní zakázka v režimu soutěžního dialogu

č.zakázky zadavatele:

197/18/OCN

Podle ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), poskytuje tímto zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace na
základě žádosti dodavatele ve veřejné zakázce „Pořízení monitorovacího software a integrace systémů
technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s.“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 9. 2018
pod evidenčním číslem F2018-030742.
Dotaz č. 1:
V dokumentu "ZD_IBŘS.pdf" viditelně chybí části textu, pravděpodobně i záhlaví tabulek případně i některé celé
odstavce (nelze posoudit, zda ve větších prázdných místech chybí blok textu, či nikoliv). Příklad chybějících textů
přikládáme označené v příloze. Text zadávací dokumentace se tak stává nejednoznačným a nesrozumitelným.
Žádáme touto cestou zadavatele o poskytnutí kompletního textu zadávací dokumentace. Současně žádáme o
prodloužení termínu pro podání nabídek v souladu s §99, odst. 2 Zákona 134/2016 Sb..
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
V důsledku poruchy skenovacího zařízení došlo pouze k částečnému naskenování textu zadávací dokumentace.
Zadavatel ke dni 21.9.2018 zveřejnil na profilu zadavatele úplné znění zadávací dokumentace bez chybějícího
textu pod názvem souboru „ZD úplný text“. Zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání žádostí
tak, aby ke dni zveřejnění tohoto vysvětlení činila nejméně celou svou původní délku.
Lhůta pro podání žádostí o účast je nově stanovena do 29. 10. 2018 do 11´00 hod. na internetovou adresu
profilu zadavatele: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000822 .
V Praze dne: 25. 9. 2018
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing.
Pavel Ševčík
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