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OVZ/031/3/2021

Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz

Šenov u Nového Jičína, 06.01.2022
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka: OVZ/031/3/2021 Nákup obráběcího centra - STAMA
V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále pouze
„zákona“), ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení a změn
zadávací dokumentace, které 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.
Účastník požádal zadavatele o Vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím
elektronického nástroje E-zak, přičemž obsah žádosti je uveden níže.
Dotaz č. 1
Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o níže uvedené informace k Vámi předložené kupní smlouvě, čll.
IV. bod 4.2. Prosíme o vysvětlení posledního odstavce ve Vašem znění:
Částky uvedené ad (ii) a (iii) budou sloužit jako zádržné a Kupující je proto oprávněn je v
případě potřeby použít na úhradu případných smluvních pokut, nákladů a škod vzniklých v
důsledku vad Zboží nebo porušení povinností Prodávajícího, pokud mu právo na ně vznikne
v době do jejich splatnosti.
Můžete nám prosím objasnit k čemu se přesně vztahují části odstavce ,,ad (ii) a (iii)“ ?. Dle
našeho názoru by bylo vhodné tento odstavec vypustit, a pokud dojde k pokutám, budou
samostatně fakturovány.
Odpověď č. 1
V kontextu čl. IV. bod 2 (případně 4. 2. smlouvy ) lze konstatovat, že odstavec ad (I) se vztahuje
k části kupní ceny v rozsahu 20 %, která bude fakturována zálohovou fakturou (viz článek 4. 2.
písmeno a) smlouvy), odstavec ad (II) se vztahuje k části kupní ceny v rozsahu 60 %, která
bude placena VOP CZ, s. p. do 60 dnů po obdržení konečné faktury (viz článek 4. 2. písmeno
b) první odrážka smlouvy) a odstavec ad (III) se vztahuje k části kupní ceny v rozsahu 20 %,
která bude placena VOP CZ, s. p. po uplynutí 3 měsíců bez oprávněné reklamace zboží
kupujícím (viz článek 4. 2. písmeno b) druhá odrážka smlouvy).
Dotaz č. 2
Bylo by možné změnit platební podmínky formou akreditivu?
Odpověď č. 2
Nikoliv. Zadavatel nepřipouští změnu zadávací dokumentace a trvá na platebních podmínkách
uvedených v závazném návrhu smlouvy.
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Lhůta pro podání nabídek zůstává neměnná, a to do 11.01.2022 do 13:00 hod.
Ing. Klára Rašková
Oddělení veřejných zakázek
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