ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

k uveřejnění na profilu zadavatele

VÁŠ DOPIS ZNAČKA

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

48820-2/2017-900000-090

Mgr. Křížová/261 332 550

DATUM

2. 8. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace
Vážení,
ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR“, zahájené
odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění dne 19. 07. 2017 a uveřejněné ve Věstníku
veřejných zakázek dne 24. 07. 2017, pod Evidenčním číslem formuláře F2017-019536 a Evidenčním
číslem zakázky Z2017-019536, činím na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 31. 07. 2017, č.j.
48820/2017, následující vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“):
Dotaz č. 1:
V případě, že se uchazeč chce zúčastnit pouze několika částí veřejné zakázky, do nabídky se vloží kupní
smlouva na každou část zvlášť (tzn. zájem o 3.části, vloží se do nabídky 3 návrhy kupních smluv nebo
pouze 1 kupní smlouva ( bude zahrnovat všechny části, kterých se chce zúčastnit a vypracuje cenovou
nabídku), kde se v návrhu kupní smlouvy, části II. Cena a platební podmínky vyplní pouze ta konkrétní
část.
Ten samý dotaz se týká i komplet nabídky. Pokud se uchazeč míní zúčastnit např. 3 částí veřejné zakázky,
vypracuje pouze 1 ks nabídky jako souhrn tří částí nebo vypracuje na každou část nabídku zvlášť se všemi
náležitostmi (krycí list, cenová nabídka, kvalifikace, přílohy atd....)
Odpověď č. 1:
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu ponechává na dodavateli, zda vypracuje jednu souhrnnou
nabídku pro všechny části veřejné zakázky, nebo zda vypracuje pro každou konkrétní část veřejné zakázky
samostatnou nabídku (tedy i se všemi přílohami).
V případě, že dodavatel vypracuje jednu souhrnnou nabídku pro všechny části veřejné zakázky, může do
nabídky vložit pouze jednu kupní smlouvu, ve které vyplní cenovou nabídku těch konkrétních částí, kterých
se zúčastní.
S pozdravem
Ing. Miroslav Nováček
ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
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