dle rozdělovníku

Šenov u Nového Jičína, dne 16.7. 2021
Váš rioois zn /ze dne

Číslo ierínad
Vvřizuie / e-mail / telefon
OVZ/016/3/2021
Ing. Aleš Musil musila@vop.cz +420 725 821 452
Dodávky řezného a
upínacího nářadí ostření
včetně servisu a další
související plněni

PROTOKOL O PROHLÍDCE MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel: VOP CZ, s.p.
Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 00000493
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„OVZ/016/3/2021 Dodávky řezného a upínacího nářadí ostření včetně servisu a další
související plnění"
V zadávací dokumentaci výše specifikované veřejné zakázky zadavatel nařídil k výše
uvedené veřejné zakázce na základě ustanovení § 97 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon") prohlídku místa plnění na den 16. července 2021 od 10:00. Dne
14. července 2021 prostřednictvím certifikovaného nástroje E-zak prodloužil termín pro
podání nabídek a zároveň odložil termín uskutečnění prohlídky na dne 23. července 2021.
Dne 15. července byl pracovník zadavatele Ing. Aleš Musil kontaktován zájemci dle přiložené
prezenční listiny. Zájemci o prohlídku uvedli termín prohlídky na den 16. července 2021.
Administrativním pochybením byl tento původní termín potvrzen.
Bylo zváženo, zda by se zadavatel tím, že by umožnil prohlídku v původním termínu zachoval
v rozporu s ust. § 6 zákona. Po zvážení bylo rozhodnuto, že nikoliv. Zadavatel zachová i další
termín prohlídky tj. 23. července 2021. Kdokoliv bude tedy mít možnost se řádně a včas pro
sestavení nabídky seznámit s výrobním areálem a výdejnou zadavatele. Zároveň nebude
účastníkům prohlídky umožněno klást dotazy ohledně plnění, budou poučeni o jediné
možnosti dotazů skrze certifikovaný elektronický nástroj E-zak. Transparentnost je též
zachována prostřednictvím posunutí termínu pro podání nabídky, tedy každý dodavatel bude
mít dostatečné množství času na řádné zpracování nabídky.
I. Zahájení prohlídky místa plnění
V pátek 16. července 2021 se od 10:00 hod uskutečnila prohlídka místa plnění. Účastníci
prohlídky místa plnění se zapsali do prezenční listiny účastníků prohlídky místa plnění.
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Účastníci byli poučeni, že v rámci prohlídky místa plnění není možnost vznášet dotazy. Pro
zachování transparentnosti řízení účastníci prohlídky mohou učinit písemný dotaz v souladu s
ust. § 98 zákona, a to pouze prostřednictvím certifikovaného nástroje E-zak.
Zástupce zadavatele upozornil účastníky prohlídky místa plnění na zákaz pořizování fotografií
v průběhu prohlídky. Zástupce zadavatele také upozornil, že pořizování audio/video záznamu
není dovoleno. V případě, že účastník pořídí takovýto záznam, nebude tak z jeho strany
činěno po právu.

II. Průběh prohlídky místa plnění
Účastníci prohlídky byli seznámeni s výrobním areálem zadavatele a výdejnou. Uchazeči byli
opakovaně poučeni o možnosti zaslání svých dotazů formou žádosti o dodatečné informace.

III. Ukončení prohlídky místa plnění
Prohlídka místa plnění byla ukončena dne 16. července 2021 v ...Y-hodin.
Ve Šenově u Nového Jičína dne
Ing. Aleš Musil
Výrobně-technický ředitel VOP CZ, s.p.

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Klára Rašková
Klára
Datum:
Rašková 2021.07.23
09:11:08 +02'00'
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