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. Františkem Todtem – členem představenstva

název zakázky:

Rámcová dohoda na servisování osobních automobilů ŠKODA
v ČEPRO, a.s.“

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2022 – 039164 ;

č.zakázky zadavatele:

075/22/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 zadávací dokumentace na
základě žádosti dodavatele ve veřejné zakázce „Rámcová dohoda na servisování osobních automobilů
ŠKODA v ČEPRO, a.s.“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 10. 2022 pod evidenčním číslem
Z2022 – 039164 a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky:
https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_822.html .
Dne 18. 10. 2022 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od potenciálního účastníka žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se znění čl. 5 odst. 5.3. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
předmětné zakázky a tímto na ni odpovídá tak, že:
„Odst. 5.3. čl. 5. ZD ve znění: „Zadavatel upozorňuje , že bez elektronického podpisu není možné podání
nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.“:
se RUŠÍ v plném rozsahu.

Zadavatel však upozorňuje potenciální účastníky, že případnou nabídku je dále nutné podat na
elektronickou adresu zakázky na profilu zadavatele E-ZAK, podepsanou rukou nebo
elektronickým podpisem (osoby např. v zastoupení na základě pověření statutárního zástupce
uchazeče – tj. osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka) a na E-ZAK tak vložit sken
nabídky.
Lhůta pro podání nabídek, tj. do 10. 11. 2022 do 11´00 hod. se podáním tohoto doplnění ZD nemění.

V Praze dne: 18. 10. 2022

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
Datum: 2022.10.18
Ševčík
16:57:19 +02'00'

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

