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DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1
Dotaz č. 1:
Žádáme Vás o sdělení co vše má nabídka na úklidové služby pro Vaši budovu v Plzni
obsahovat.
Odpověď č.1:

Obsah nabídky – viz bod 12.2 Zadávací dokumentace
Nabídka uchazeče bude obsahovat následující součásti:
a) Krycí list nabídky
Krycí list nabídky bude zpracován dle vzoru uvedeného v příloze č. 6 zadávací
dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč v souvislosti se svojí účastí
v zadávacím řízení jmenoval v krycím listu kontaktní osobu včetně elektronické
adresy pro doručování dokumentů, která bude odpovídat za veškerou komunikaci se
zadavatelem, a jíž může zadavatel adresovat zejména jakékoliv oznámení či žádosti.
b) Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
V případě, že uchazeč prokazuje část kvalifikace požadované zadavatelem
prostřednictvím subdodavatele, uvede v této části i veškeré subdodavatelské
dokumenty a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem.
c) Návrh smlouvy
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou bude
s podmínkami uvedenými v čl. 4 zadávací dokumentace.

předložen

v souladu

d) Další doklady a dokumenty požadované zadavatelem
- Prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 3 ZVZ (viz příloha č. 8 této zadávací
dokumentace)
- Smlouva dle § 51 odst. 6 ZVZ v případě společného podání nabídky
Dotaz č. 2:
Musí být přiložena námi podepsaná smlouva nebo můžeme o podmínkách smlouvy před
podpisem jednat?
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Odpověď č.2:
Ad bod c) Návrh smlouvy – viz výše.
Nabídka uchazeče musí být zpracována v souladu s požadavky stanovenými zadávací
dokumentací a ZVZ. Uchazeč musí při zpracování nabídky respektovat požadavky a
podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, zejména pak
závazný text návrhu smlouvy, jakož i jakékoliv další požadavky dle ZVZ, a takto úplná
nabídka musí být řádně doručena zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek – viz
bod 12 Zadávací dokumentace.

Původní lhůta pro podání nabídek: 12. 7. 2016, 10:00 hodin se tímto nemění.

V Praze dne 30. 6. 2016
Digitálně podepsal Ing. Jiří
Ing. Jiří
Boháček
Datum: 2016.07.04 12:50:35
Boháček
+02'00'
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