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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 20. 2. 2018 

 

ZADAVATEL:  Statutární město Ostrava 

Sídlem:   Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Zastoupený:  Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem 

IČO:    00845451 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava  

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující 

se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 

Žádáme Vás o upřesnění a doplňující informaci k určitým položkám, není nám totiž úplně jasné, ze kterého 

sloupce jsou pro zadavatele směrodatné údaje. Např. u pol. č.: 83, 105,105,111,114,115,117,125, 134, 

136, 146,151,152,154,239,283, 291,299, se liší informace ve sloupci "ID slepého katalogu" a sloupci 

"Název a specifikace položky", někde jsou rozdílné počty, jindy rozměry nebo měrné jednotky.  

Zároveň žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek k VZ Kancelářské potřeby a VZ Papír  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 

Hodnoty buněk uvedené ve sloupci C „ID slepého katalogu“ příloh č. 2 rámcových dohod, slouží 

pouze pro interní potřeby zadavatele a nemají tedy jakýkoliv vztah k popisu předmětu plnění, který je 

vymezen ve sloupcích F „Název a specifikace položky“ předmětných příloh (popř. G a H ve vztahu 

k měrné jednotce a předpokládanému množství). 

 

Pro eliminaci interpretačních různic byly hodnoty sloupce C v předmětných přílohách skryty. Zadavatel 

předkládá upravené přílohy č. 2 Rámcových dohody (tedy pro obě části veřejné zakázky) – 

„Technická a cenová specifikace“ (jako verzi 2). Názvy a specifikace jednotlivých položek však nebyly 

nikterak změněny. 

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti neexistují důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 

Zadavatel dává tímto na vědomí, že ruší v Zadávací dokumentaci čl. 7.7 Další podmínky pro uzavření 

smlouvy, a to bez náhrady.  

 

 

 

V Ostravě dne 20. 2. 2018 

 

 

Přílohy:  Priloha č. 2 RD Technická a cenová specifikace část 1 (verze 2) 

  Priloha č. 2 RD Technická a cenová specifikace část 2 (verze 2) 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/bd66e7929b125f8/5a829f75bb388ZD-P1-Priloha-2-RD-Technicka-a-cenova-specifikace-cast-1-55-2018.xlsx
https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/bd66e7929b125f8/5a829f75bb388ZD-P1-Priloha-2-RD-Technicka-a-cenova-specifikace-cast-1-55-2018.xlsx

