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Věc: Sdělení dodatečných informací k zadávacímu řízení č. 2 
  
K evid. číslu zakázky:  VZCK 0066/2014/OKT/JaLi  

 

Vážení,  

 

děkujeme za Vaši reakci i zájem o získání veřejné zakázky. K žádosti o dodatečné informace 

k výběrovému řízení ze dne 31.10.2014 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení tiskových 

a kopírovacích strojů včetně zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu k těmto strojům 

a zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu ke stávajícím tiskovým a kopírovacím 

strojům“ sdělujeme následující.  

 

Dotaz č. 1: 

  V Zadávací dokumentaci je uvedeno v bodě 6.Požadavky na prokázání kvalifikačních 

předpokladů, že tato zakázka malého režimu nepodléhá režimu zákona, přesto zadavatel požaduje 

prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 50 zákona. Uchazeč toto prokáže předložením čestného 

prohlášení. 

Otázka zní: když uchazeč, který bude vybrán jako dodavatel této zakázky, bude vyzván aby 

doložil platné dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona před podpisem 

smlouvy, i když tato zakázka nepodléhá režimu zákona, musí být tyto dokumenty (potvrzení o 

bezdlužnosti od Finančního úřadu a potvrzení o nedoplatků na zdr. a soc. od ČSSZ) v originálním 

provedení? A musí být vyhotovené před podáním nabídky nebo mohou být vyhotoveny a předloženy 

až v momentě výzvy zadavatelem, že byl uchazeč vybrán jako vítěz této soutěže a vyzván k podpisu 

smlouvy? 
 

Odpověď zadavatele: 

V souladu s bodem 6. Zadávací dokumentace - Požadavky na prokázání kvalifikačních 

předpokladů, uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 

prohlášení, které podepisuje osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele. Čestné prohlášení je 

přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako 

nejvhodnější, doloží platné dokumenty vztahující se k prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů dle §53 zákona na vyzvání zadavatele před podpisem smlouvy.Tyto dokumenty mohou 

být vyhotoveny a předloženy v kopii až v momentě výzvy zadavatelem. V případě, že předložení 



 



dokumentů v prosté kopii shledá zadavatel jako dostačující, nebude již originály těchto dokumentů 

vyžadovat. V opačném případě vyžadovány budou.  

 

Dotaz č. 2:      

V Zadávací dokumentaci je uvedeno v bodě 8, že v návrhu smlouvy na nájem a poskytování 

služeb u nově pořízených strojů bude celkem 5 strojů a v návrhu servisní a materiálové smlouvy bude 

dle tabulky 7 strojů. 

Otázka zní: musí být součástí nabídky na každý jednotlivý stroj návrh na samostatnou smlouvu 

(celkem 12 smluv), nebo může být návrh na jednu smlouvu na nájem a poskytování služeb u nově 

pořízených strojů včetně všeobecných podmínek a k tomu příloha smlouvy, kde bude specifikován 

každý jednotlivý stroj včetně konfigurace a sazby za kopie? 

Ta samá otázka je, zda může být i návrh servisní a materiálové smlouvy včetně všeobecných 

podmínek a k tomu příloha smlouvy, kde bude specifikován každý jednotlivý stroj včetně konfigurace 

a sazby za kopie? 
 

Odpověď zadavatele: 

Je možné předložit návrhy samostatných smluv na každý nově pořizovaný jednotlivý stroj, nebo i 

návrh jedné společné smlouvy, ve které bude specifikován každý jednotlivý stroj. Stejně tak tomu 

může být u zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu (servisní a materiálové smlouvy) ke 

stávajícím strojům.  

Zadavatel považuje za vhodnější z důvodu efektivnější následné správy, v souladu s bodem 8. 

zadávací dokumentace – Uchazeč nebo nájemce dále předloží, předložení jednoho společného návrhu 

smlouvy k nově pořizovaným strojům a samostatný návrh smlouvy ke každému stávajícímu stroji 

zadavatele. 

 

 

 

 S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda 

starosta města Český Krumlov 
(podepsáno elektronicky) 
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