název dokumentu:

zadavatel:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4
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

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 kvalifikační dokumentaci předmětné veřejné zakázky vznáší zadavatel v bodě 3.2. a) požadavek, aby
dodavatel mj. doložil, že má k dispozici oprávnění k podnikání Živnostenský list provádění staveb,
jejich změn a odstraňování. Jaký je důvod pro uvedený požadavek, když dle bodu 3.1 Zadávací
dokumentace je druh zakázky dle předmětu: dodávky? Součástí předmětu plnění zakázky pak
nejsou práce, které by svojí složitostí takový požadavek opravňovaly. Prosíme o vypuštění uvedeného
požadavku.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uveřejněné na profilu zadavatele, které se týká
totožného dotazu jiného dodavatele.
Lhůta pro podání žádostí o účast zůstává a je stanovena do 29. 10. 2018 do 11´00 hod. na internetovou adresu
profilu zadavatele: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000822 .
V Praze dne: 22. 10. 2018
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing.
Pavel Ševčík
Datum: 22.10.2018
14:34:17
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Ing. Pavel Ševčík
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