název dokumentu:

zadavatel:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 601 93 531, 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:

Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených
s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2021 – 000205

č.zakázky zadavatele:

343/20/OCN

;

nadlimitní zakázka v otevřeném řízení

Podle ustanovení § 98 odst. 1 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 (dále
též jen „ZD“) k nadepsané zakázce „Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených
s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 1.
2021 pod evidenčním číslem Z2021 – 000205 a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky:
https://zakazky.ceproas.cz/vz00000915 .
Dne 19. 1. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele E-ZAK od
účastníka Žádost o vysvětlení ZD, týkající se upřesnění specifikace položek č.: 32, č.: 35, č.: 36, č.: 39, č.: 40, č.:
44, č.: 48, č.: 49, č.: 80 a č.: 81 v příloze č. 6 ZD – „Položkový rozpočet – CENÍK (dále též jen „Ceník“) a
odpověděl tak, jak je uvedeno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
Předmětem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (dále též jen „Vysvětlení č. 2“) je pro rozptýlení všech
pochybností účastníků ohledně očíslování všech položek, úprava číslování položek Ceníku, a v návaznosti i nové
znění odst. č. 4.1. ZD – „Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií, kdy se v pododst. č.: 4.1.1. mění
číselné označení řádků u 1. dílčího hodnotícího subkritéria tak, jak je uvedeno níže.
Pododst. 4.1.1. tedy ZD nově zní (změny č. řádků jsou označeny červeně):

„4.1.1. Nabídková cena bez DPH
Hodnocena bude nabídková cena bez DPH, zpracovaná dle čl. 3 této ZD, přičemž celkový počet bodů, jenž bude
předmětem pro hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria č. 1, se získá výpočtem, uvedeným níže, viz sestavení
celkového počtu bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 – nabídkové ceny.

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Holešovice

Nabídková cena bude hodnocena dílčími hodnotícími subkritérii, dle níže uvedeného:

Popis dílčího subkritéria :

váha v %

1. dílčí hodnotící subkritérium:
prostý SOUČET určených jednotkových cen – červeně
označených položek v příloze č. 6 této ZD – t.j. součet řádků č.: 3,
8, 43, 45, 56, 75, 85, 167, 177, 180, 193, 218, 227

60

2. dílčí hodnotící subkritérium:
prostý SOUČET ostatních položek v příloze č. 6 této ZD – t.j. bez
položek, vyspecifikovaných výše v 1. Dílčím hodnotícím
subkritériu

40

Na elektronické adrese předmětné zakázky je zadavatelem umístěna nová upravená verze přílohy č. 6 ZD –
Položkového rozpočtu (CENÍKU) v rubrice Veřejné dokumenty jako Vysvětlení zadávací dokumentace
s označením „Příloha č. 6 ZD – Položkový rozpočet CENÍK_verze III_5 2 21“ k vyplnění účastníkem a k vložení
do nabídky.

Lhůta pro podání nabídek se podáním toho Vysvětlení č. 2 mění a je nově stanovena, tj. do 4. 3. 2021 do 11´00
hod..

V Praze dne: 5. 2. 2021

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
Datum: 2021.02.05
Ševčík
15:49:18 +01'00'

…………………....................................................
Ing. Pavel Ševčík
ČEPRO, a.s., Odbor centrálního nákupu,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
pavel.sevcik@ceproas.cz; tel.: 221 968 247, 739 240 286

příloha: Příloha č. 6 ZD – Položkový rozpočet CENÍK_verze III_5 2 21
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