Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref. VZN/0224002369/2017

Vyřizuje/Responsible, tel.: Hanuš, 220 115 634

Dne/Date: 1. 2. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:

Dodání letištních autobusů
otevřené řízení s konáním elektronické aukce
Z2017-000373

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„Zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez
identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Vysvětlení se netýká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle § 96 odst. 2 Zákona.
Znění žádosti o vysvětlení č. 1:
In the point IX.3.2. Zadavatel žádá, aby vedle listinné formy předložil dodavatel svou … you request an attachment
F, which is not included in the tender documentation? How should we fill out the annex No.2 and 3. in .xls if the
documentations is only in .pdf? Thank you for your reply.
Znění poskytnutého vysvětlení č. 1:
Zadavatel závazně stanovuje, že nabídky dodavatelů se předkládají písemně pouze v listinné podobě.
Zadavatel pouze doporučuje, aby nabídky dodavatelů byly vedle písemné listinné podoby předloženy také
v elektronické podobě na CD nebo DVD, a to ve vhodném formátu, který má příslušný dodavatel k dispozici
s ohledem na povahu daného dokumentu. Přílohy ve formátu * .xls dle ustanovení č. IX.3.2 Zadávací dokumentace
zadavatel nepožaduje.
Zadavatel výše uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek neprovedl změnu a/nebo doplnění zadávacích
podmínek, jejichž povaha by vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Tomáš Vláčil v.r.
Člen komise

JUDr. Petra Volín v.r.
Členka komise

Ing.
Zdeněk
Hanuš

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk
Hanuš
DN: c=CZ, o=Český
Aeroholding, a.s. [IČ 24821993],
ou=CNL, ou=90196, cn=Ing.
Zdeněk Hanuš,
serialNumber=P334537,
title=Strategický nákupčí
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