Všem
m dodavate
elům

Na
aše značka/Our Re
ef. VZN/02240009
984/2013

Vyřizuje/Responnsible, tel.: Hanuš
š, 220 115 634

JUDr.
Galja
Thímová
Trávníčk
ová

Dnee/Date: 13. 12. 2013

Dodatečné informace
e k zadáva
acím podm
mínkám č. 1
Ve
eřejná zakázzka:
Drruh řízení:
Ev
v. č. zakázky
y:

Do
odávky zemního plynu pro Letiště Praha na ro
oky 2015, 20016 a 2017
jed
dnací s uveřřejněním
37
75072

Za
adavatel:
Síídlo:
IČ
Č:

Le
etiště Praha,, a. s.
Prraha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
8
28
82 44 532

V rámci zadávvacího řízení výše uvede
ené veřejné zakázky zad
davatel obdrržel níže uveedené dotazy k zadávaccím
po
odmínkám, které Vám tímto posky
ytuje včetně
ě odpovědí v souladu s ustanovenním § 49 odst.
o
3 záko
ona
pozdějších předpisů
č. 137/2006 Sb., o veřejnýých zakázkác
ch, ve znění p
p
(dále jen „Zákon
n“).
otaz č. 1
Do
Ve
e kvalifikační dokumenta
aci v bodě II.4 „Další po žadavky Zad
davatele“ po
ožadujete přeedložení úče
etních závěre
ek,
z nichž vyplývvá obrat z obchodu se ze
emním plyne m. Naše spo
olečnost obc
choduje s plyynem i elektřřinou a v úče
etní
zá
ávěrce tyto kkomodity ne
erozdělujeme
e. Je možné
é tedy dolož
žit tento pož
žadavek souuhrnnou účettní závěrkou
u a
zá
ároveň předlo
ožit čestné prohlášení,
p
kd
de bude obra
at z obchodu
u se zemním plynem vyčííslen?
Od
dpověď č. 1
V případě, že uchazeč ne
emá rozdělen
n obrat z obcchodu se ze
emním plynem a ostatním
mi komoditami v rámci své
s
přříslušné účettní závěrky, Zadavatel umožňuje pro
okázání toho
oto kvalifikač
čního požadaavku i dalším
mi relevantními
do
okumenty či čestným pro
ohlášením uchazeče, ve
e kterém bud
de jednoznač
čně uveden obrat uchazeče z obcho
odu
se
e zemním plyynem v požadovaném ča
asovém obdo
obí.

Pavel Ernst v.r.
Člen komisse

Galja Thím
mová Trávníč
íčková v.r.
Člen komis
se

Digitálně podepsal
JUDr. Galja Thímová
Trávníčková
DN: c=CZ, o=Český
Aeroholding, a.s. [IČ
24821993], ou=PV,
ou=19422, cn=JUDr.
Galja Thímová
Trávníčková,
serialNumber=P19907
9, title=Podnikový
právník
Datum: 2013.12.13
12:32:48 +01'00'

