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. 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 11. 6. 2021 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky
s následujícím dotazem.
Dotaz č. 1:
„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.
Pokud účastník bude podávat společnou nabídku jako společnost dvou a více společníků založená na základě
společenské smlouvy v souladu s ustanovením § 2716 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
bude dostačující pro zadavatele, pokud potvrzení o registraci distributora pohonných hmot bude mít pouze jeden ze
společníků společnosti, a nikoliv samotná společnost bez právní subjektivity jako účastník zadávacího řízení?“

Odpověď:
Zadavateli se jeví jako dostatečné, že v případě společné nabídky předloží registraci distributora pohonných hmot
pouze jeden společník účastníka zadávacího řízení, tím však není dotčena jejich společná odpovědnost dle § 103
odst. 1 písm. f) zákona. Ovšem platí podmínka, že samotné dodávky pohonných hmot bude realizovat v rámci
účastníka dotčený společník - tedy ten, který má platnou registraci distributora pohonných hmot a tato skutečnost
musí vyplývat z předložené smlouvy o společnosti více společníků.
Lhůta pro podání nabídek, tj. do 29. 6. 2021 do 11´00 hod. se podáním tohoto vysvětlení nemění.

V Praze dne: 16. 6. 2021

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
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