název dokumentu:

zadavatel:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
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. Martinem Vojtíškem – členem představenstva

název zakázky:

Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů
minerálních olejů na paritě ITT

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2021 – 014817

č.zakázky zadavatele:

122/21/OCN

;

(nadlimitní zakázka v otevřeném 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 vysvětlení na základě žádosti dodavatele
ve veřejné zakázce „Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na
paritě ITT“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 4. 2021 pod evidenčním číslem Z2021 – 014817
a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: https://ztakazky.ceproas.cz/vz00000937 .
Dne 26. 5. 2021 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky
s následujícími dotazy.
Dotaz č. 1:
„Zadavatel v čl. 11.11. zadávací dokumentace požaduje, aby dodavatel předložil doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel předloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání alespoň pro předmět podnikání: „Výroba a
zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“. Dodavatel má za to, že předmětem veřejné zakázky
je pouze distribuce pohonných hmot, nikoliv i výroba a zpracování paliv a maziv.
Bude zadavatel akceptovat koncesovanou živnost Distribuce pohonných hmot, která odpovídá předmětu veřejné
zakázky, ale nezahrnuje současně i výrobu a zpracování paliv a maziv?“
Odpověď:
Zadavatel souhlasí s tazatelem a nově dle č. 11.11. dodavatel předloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání
alespoň pro předmět podnikání: „Distribuce pohonných hmot“.

Dotaz č. 2:
„Zadavatel v čl. 21. zadávací dokumentace požaduje, aby dodavatel předložil před uzavřením smlouvy: platné
potvrzení o registraci distributora pohonných hmot. Dodavatelem pohonných hmot, jejichž prodej se uskutečňuje
na území České republiky, může být pouze osoba zapsaná v registru distributorů pohonných hmot ve smyslu
zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů.
Chápe dodavatel správně, že tuto podmínku nemusí účastník splnit pro účely podání nabídky, nicméně je
nezbytně nutné, aby tuto povinnost splnil účastník před uzavřením smlouvy s důsledky možného vyloučení
účastníka pro neposkytnutí součinnosti?

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

Vztahuje se povinnost předložení platného potvrzení o registraci distributora pohonných hmot i pro
poddodavatele se sídlem mimo území České republiky, který bude pro účastníka provádět dodávku pohonných
hmot?
Případně je této povinnosti zproštěn poddodavatel se sídlem mimo území České republiky, pokud se prodej
dodávaných pohonných hmot účastníkovi zadávacího řízení uskuteční mimo území ČR?
Odpověď:
Zadavatel tímto ke znění čl. 21 zadávací dokumentace sděluje, že povinnost předložit platné potvrzení o
registraci distributora pohonných hmot padá na účastníka zadávacího řízení, s nímž bude smlouva – rámcová
dohoda - uzavírána, avšak až před jejím podpisem - předložení platného potvrzení o registraci distributora
pohonných hmot již v nabídce, zadavatel nepožaduje.

Lhůta pro podání nabídek, tj. do 29. 6. 2021 do 11´00 hod. se podáním tohoto vysvětlení nemění.

V Praze dne: 31. 5. 2021
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
2021.05.31
Ševčík Datum:
12:39:20 +02'00'
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