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:

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 17. 10. 2022 v čase 11´58 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele EZAK od účastníka (také jen „tazatel“) Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále též jen „Žádost“), týkající
se znění a údajů, obsažených v příloze č. 3 – „Kalkulační tabulka“ zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“)
předmětné zakázky a tímto na ni odpovídá tak, jak je uvedeno níže v tomto Vysvětlení ZD č. 2.
Předmětem Žádosti je dotaz na poskytnutí VIN – kódů osobních automobilů ŠKODA a dále na dotazy účastníka
k upřesnění Kalkulační tabulky, kdy jednotlivé položky jsou definovány čísly položky:
Odpověď:
Doplnit VIN k jednotlivým typům vozidel ŠKODA, určeným k servisu nemůžeme, jelikož některé vozidla budou
teprve dodána, a může nastat i situace, kdy vozidla mohou být mezi sklady PHM měněna (vždy typ za stejný typ),
tak VIN se může během trvání rámcové dohody měnit.
Zadavatel dále po kontrole přílohy č. 3 ZD – Kalkulační tabulky konstatuje, že je v pořádku – tj. každá část
zakázky (list Kalulační tabulky) se týká pouze těch typů vozidel, jež jsou v dané části – skladu PHM - dislokovány.
Účastník podává svou nabídku v tomto zadávacím řízení na libovolný počet částí zakázky. TJ. rámcová dohoda
může být po posouzení a hodnocení nabídek (zvlášť v každé části veřejné zakázky) podepsána s jedním
účastníkem jen na jednu nebo i více částí, ke které patří daný počet vozidel Škoda.
Lhůta pro podání nabídek, tj. do 10. 11. 2022 do 11´00 hod. se podáním tohoto vysvětlení nemění.

V Praze dne: 19. 10. 2022

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Ševčík
Datum: 2022.10.19
Ševčík
10:56:01 +02'00'
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