VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Adresa profilu zadavatele:
Identifikace projektu

Pořízení technologie a SW pro inovace ve výrobním programu
automatizace
veřejná zakázka mimo režim ZZVZ
dodávky
https://ezak.tendera.cz/profile_display_824.html
„Výroba inovativního automatizovaného manipulačního stroje“,
reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019995

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:

TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Pražská 334/47b, 679 61 Letovice
Bohuslav Kalas, jednatel
26948923
CZ26948923

Osoba zastupující zadavatele1:
Sídlo:
Kontaktní místo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Identifikátor datové schránky:

TENDERA partners, s.r.o.
č.p. 424, 664 67 Syrovice
Jánská 448/10, 602 00 Brno
08668477
CZ08668477
Ing. Roman Bielak
+420 731 193 745
bielak@tendera.cz
he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací
dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.
V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel nalezl v zadávací dokumentaci nesrovnalost, kterou si
dovoluje prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace uvést na pravou míru a v souvislosti se
situací na trhu se rozhodl umožnit stanovení nabídkové ceny v jiné měně než Kč.

1

V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o
čemž učinila čestné prohlášení.

II.
V příloze č. 3.3 Zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 3 je nedopatřením uveden
technický parametr Možnost výbrusu na čele. Správně má být uvedeno Možnost výbrusu na hřbetu. Jako
přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadavatel poskytuje upravenou technickou specifikaci pro část 3 ve které
je opravovaný technický parametr uvedený červeným písmem.
III.
Zadavatel umožňuje uvedení nabídkové ceny kromě Kč i v Euro nebo USD. V souvislosti s tím se v
zadávací dokumentaci v čl. 6 odstavce 1, 3 a 5 nahrazují zněním:
1.

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky. Účastník
stanoví nabídkovou cenu v měně Kč, Euro nebo USD.

3.

Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách. Nabídková cena musí
obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české
měny k zahraničním měnám. Umožní-li zadavatel stanovení nabídkové ceny v jiné měně než v Kč,
bude pro účely hodnocení přepočtena kurzem České národní banky platným k poslednímu dni lhůty
pro podání nabídek.

5.

Nabídková cena bude pro účely zadávacího řízení uvedena v Kč, Euro nebo USD na Krycím listu
nabídky v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena
včetně DPH.

Účastníci uvedou v Krycím list nabídky (čl. 4) a v technické specifikaci (cenová kalkulace v závěru
dokumentu) u nabídkové ceny i měnu.
IV.
V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit
lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Způsob podání nabídek
3. Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu
TENDERA partners, s.r.o., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději do 13. 5. 2020 do 10:00 hodin.
Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní
dny od 8:00 do 15:30 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Otevírání nabídek
1. Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené
obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém veřejném zasedání konaném na adrese
kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne 13. 5. 2020 v 10:00 hodin.

Vysvětlení zadávací dokumentace
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Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:
-

Příloha č. 1 - Příloha č. 3.3_Technická specifikace část 3 v2

V Brně dne 8. 4. 2020
Za zadavatele – TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o.:
Ing. Roman Bielak
TENDERA partners, s.r.o.
Na základě plné moci
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Ing. Roman
Bielak

Digitálně podepsal Ing.
Roman Bielak
Datum: 2020.04.07
21:27:53 +02'00'
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