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OVZ/016/3/2021

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz ,
+420 606083692

Šenov u Nového Jičína, 23.07.2021
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Veřejná zakázka: OVZ/016/3/2021 Dodávky řezného a upínacího nářadí, ostření, včetně
servisu a dalšího, souvisejícího plnění
V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.
Toto Vysvětlení zadávací dokumentace bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byl
poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu
zadavatele na URL: https://verejnezakazky.vop.cz.
Uchazeč požádal zadavatele o Vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje E-zak, přičemž obsah žádosti je uveden níže. Pro přehlednost
se zadavatel rozhodl doplnit odpovědi ze strany zadavatele (modré barvy) přímo do
dotazu uchazeče (černé barvy).
Z důvodu zodpovědného návrhu předběžné ceny, viz návrh rámcové dohody č.S210/21 ,
čl. X. odst. 2, bod e), zasíláme následující dotazy :
1.
celkový počet pracovníků ve výdejně a jejich funkce / např. vedoucí výdejny + 3
zaměstnanci/ 3 zaměstnanci Šenov + 1 Bludovice = kumulovaná funkce, nepravidelně operativně podle potřeby
2.
pracovní doba výdejny – od-do / ……. směnný provoz – počet pracovníků na
směně / prozatím jedna směna 6:30 – 14:30
3.
pracovníci ve firmě VOP mají nárok na 13. případně 14. plat ? pokud ano v jaké
výši? 100% ze své základní mzdy ? popř. jiná částka - v % ze základní mzdy pracovníka - a
v kterých měsících je tento zaměstnanecký benefit vyplácen? Není.
4.
jaká je v současné době průměrná mzda ve firmě VOP / pro režijní pracovníky je
21 000,- hrubého měsíčně
5.
jaké typy benefitů mají pracovníci VOP? délka dovolené, pojištění atd.
5 týdnů dovolené, dotované stravování , 7,5 hodinová pracovní doba, Cafeteria 1000
Kč ročně, příspěvek na penzijnímu připojištění 1000 Kč, zvýhodněné tarify u mobilního
operátora, příspěvek na dětskou rekreaci, odměny za pracovní a životní jubilea,
Volareza – slevy v síti hotelů, podniková rekreace, podniková chata, školení a
jazykové kurzy, příspěvek na kulturní a sportovní akce.
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6.
v jakém systému se vede současná evidence nářadí a nástrojů ve výdejně
ruční evidence a QAD Enterprise Applications 2011 SE
7.
v jakém systému pracuje výrobně – technologická část VOP / technologie,
konstrukce…./ TPV2000, QAD Enterprise Applications 2011 SE, Teamcentr
8.
nářadí, které si zaměstnanec ve výdejně vybírá je již předepsáno výrobním příkazem
momentálně ne

S pozdravem,
Ing. Klára Rašková
Specialista veřejných zakázek
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