název dokumentu:

zadavatel:

VYSVĚTLENÍ (DOPLNĚNÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
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:

Rámcová smlouva na výkon servisní činnosti na zařízení
SHZ CO2 na skladech PHL ČEPRO, a.s., 2020 - 2024

číslo evid. z VVZ / druh:

DBID: 909

č.zakázky zadavatele:

181/20/OCN

;

(podlimitní zakázka ve zjednodušeném řízení)

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 doplnění údajů a informací k výše
uvedené veřejné zakázce, uveřejněné dne 22. 9. 2020 pod evidenčním číslem zadavatele 181/20/OCN a na
profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000909 jako podlimitní
zakázka ve zjednodušeném řízení.
Předmětem doplnění zadávacích podmínek jsou níže uvedené informace a dále údaje a informace v
příloze č. 6 - „Kalkulační tabulka pro výpočet celkové nabídkové ceny C“ zadávací dokumentace (dále
jen „tabulka“), jenž je přílohou tohoto Vysvětlení (doplnění) zadávací dokumentace č. 1.
Zadavatel poskytuje účastníkům následující informace:
-

tabulka byla doplněna o následující sloupce, v kterých jsou doplněny následující údaje: typ ústředny SHZ,
počty tlakových lahví, objem hasiva v jedné tlakové lahvi, typ řídící lahve a množství plynu v řídící lahvi,
počet sekčních ventilů a také výrobce zařízení;

-

v souladu se zněním ustanovení čl. 11 – Způsob zpracování nabídkové ceny a pro vyloučení všech
pochybností zadavatel požaduje vyčíslit ceny u položek „kontrola“ a „revize“, včetně dopravného na místo
určení a vypracování příslušné zprávy;

-

položka „Tlaková zkouška lahví SHZ CO2“ – nabídková cena bude účastníkem stanovena fakticky za
demontáž a zpětnou montáž lahví – na vlastní tlakové zkoušky využívá zadavatel smluvní vztah s jiným
dodavatelem.

Dosavadní lhůta pro podání nabídek se poskytnutím těchto doplňujících informací mění, je prodloužena
o celou původní délku a je tedy nově stanovena do 10. 11. 2020 do 11´00 hod.
Podání nabídek pouze na elektronickou adresu předmětné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK:
https://zakazka.ceproas.cz/vz00000909 .
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