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Dodatečná informace č. 2 - Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“),
s názvem „Dodávka reflexních bund pro příslušníky CS ČR“, spisová značka č. 30842/2016-900000090, zahájeném odesláním Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace uveřejněné na
profilu zadavatele dne 21. 6. 2016.
Předkládáme Vám dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám na základě zaslaných dotazů:
Dotaz:
Ráda bych se zeptala, pokud musí reflexní bunda obsahovat nápis " Celní správa " je možné získat Vaše
logo v křivkách anebo má uchazeč logo vytvořit sám?
Odpověď:
Zadavatel nemá k dispozici jiné obrazové (grafické) ztvárnění nápisu „CELNÍ SPRÁVA“, než jaké je
obsaženo v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Zadavatel nicméně doplnil Přílohu č. 1 ZD
o podrobnější popis vlastností nápisu „CELNÍ SPRÁVA“ (bod 8) a o fotografii nápisu „CELNÍ SPRÁVA“.
V souvislosti s výše uvedeným dotazem upravil zadavatel také další části Přílohy č. 1 ZD, konkrétně pak
body 5 a 7.
Aktualizovaná příloha č. 1 ZD je přílohou této dodatečné informace.
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Prohlídka reflexní bundy
Zadavatel se dále rozhodl umožnit uchazečům prohlídku reflexní bundy, která je v současnosti užívána
příslušníky zadavatele. Reflexní bundu je možné si prohlédnou, změřit, nafotit apod. po předchozí domluvě
ve výstrojním skladu zadavatele na adrese Budějovická 7, 140 00 Praha 4, v pracovních dnech v době od
08:00 do 13:00. V případě zájmu o prohlídku reflexní bundy se prosím obracejte na pana Jana Hojera nebo
pana Jaroslava Trakala, tel. č. 261 332 746 nebo 261 332 749.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek:
V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
ve smyslu ust. § 40 odst. 3 zákona.
Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně, na adrese zadavatele: Česká
republika Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, nejpozději do 19. 8. 2016,
10:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19. 8. 2016 od 10:00 hodin v budově Generálního
ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.
Zadavatel vyzývá uchazeče, kteří odeslali zadavateli svou nabídku dříve, než se měli možnost seznámit
s obsahem této dodatečné informace (dále jen „původní nabídka“), aby v případě, že se s ohledem na obsah
této dodatečné informace rozhodnou podat ve lhůtě pro podání nabídek novou nabídku, učinili v této nové
nabídce prohlášení o tom, že svou původní nabídku berou v celém rozsahu zpět (zadavatel pak bude na
původní nabídku pohlížet, jako by nebyla podána), nebo aby vůči zadavateli učinili písemně úkon zpětvzetí
nabídky, na jehož základě jim bude původní nabídka vrácena. Uchazeč může totiž podat pouze jednu
nabídku (§ 69 odst. 1 zákona).

Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy
v zastoupení
Mgr. Pavel Nosal, v. r.
zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131
podepsáno elektronicky

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

