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Naše značka/Our Ref. VZN/0224001105/2014
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných společností Letiště Praha, a.s.
otevřené řízení
478126

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

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

I.
V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dotaz č. 1
V příloze E ZD – Vzoru smlouvy o poskytování služeb je stanovena příloha č. 3: Vzor pokynu. Má uchazeč
dokládat tuto přílohu již do nabídky? Co spadá pod danou přílohu?
Odpověď č. 1
Uchazeč předloží nabídku v souladu s čl. IV.1 Zadávací dokumentace. Příloha E - Vzor smlouvy o poskytování
služeb fyzické ostrahy objektů je povinnou součástí nabídky včetně všech příloh. Příloha č. 3 Smlouvy o
poskytování služeb fyzické ostrahy objektů: Vzor pokynu, je vzorem objednávky služeb, uchazeč tedy tuto přílohu
nijak nedoplňuje. Vzor tohoto pokynu/objednávky je uveden v příloze č. 1 těchto dodatečných informací.
Dotaz č. 2
Zadavatel uveřejnil následující přílohy: příloha F ZD - Vzor nájemní smlouvy, příloha č. 2 Nájemní smlouvy Splátkový kalendář, příloha č. 4 Nájemní smlouvy - Obchodní podmínky, příloha č. 5 Nájemní smlouvy - Plná
moc. Má uchazeč předložit tyto přílohy v nabídce nebo mají pouze informativní charakter a budou řešeny až
s vybraným uchazečem po podpisu smlouvy o poskytování služeb?
Odpověď č. 2
Uchazeč předloží nabídku v souladu s čl. IV.1 Zadávací dokumentace. Příloha F není povinnou součástí nabídky
a její podpis bude řešen s vybraným uchazečem souběžně s podpisem smlouvy o poskytování služeb fyzické
ostrahy objektů.

Dotaz č. 3
V bodě 1.3., 2.1.1. a 2.2.1 je specifikována výstroj a výzbroj bezpečnostních pracovníků. Dále je zde uveden text
„podrobnější popis vč. barvy doplní uchazeč“. K jakým druhům oděvu má uchazeč doplnit tento popis.
Odpověď č. 3
Uchazeč doplní detailní popis ke všem součástem výstroje (např. modrá polokošile s krátkým rukávem, materiál
bavlna; rukavice černé prstové se zateplením, materiál kůže).

II.
V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel dále poskytuje následující dodatečné
informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 Zákona:
Oprava č. 1
V čl. I.3.5 zadávací dokumentace je uvedena nesprávná definice pojmu veřejná zakázka. Správné znění je
následující:
„Veřejnou zakázkou“ se rozumí zakázka definovaná v odst. II.1 této Zadávací dokumentace.

Oprava č. 2
V čl. IV.1.6 zadávací dokumentace je rámci preferované struktury nabídky v bodě g) nesprávně uveden
požadavek na návrh kupní smlouvy namísto návrhu smlouvy o poskytování služeb fyzické ostrahy objektů.
Správné znění bodu g) je následující:
Návrh smlouvy o poskytování služeb fyzické ostrahy objektů (podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za Uchazeče, s vyplněnými požadovanými údaji a všemi přílohami). Návrh smlouvy bude bez
označení „vzor“ či „příloha zadávací dokumentace“ a budou odstraněny příslušné části, které se
k danému Uchazeči nevztahují (tyto části jsou ve Vzoru smlouvy označeny včetně komentáře).

Přílohy: Příloha č. 1 - Vzor pokynu/objednávky
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