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OVZ/045/2/2022

Ing. Anna Macháňová, verejne.zakazky@vop.cz

Šenov u Nového Jičína, 21. 11. 2022
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Veřejná zakázka: OVZ/045/2/2022 Provádění úklidových prací ve VOP CZ, s. p.
V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, zadavatel poskytuje Vysvětlení 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
Prosíme o dodání rozměrů plochy oken a žaluzií v m2 a uvedení četnosti jejich mytí, u oken
prosíme o sdělení zda se jedná o plochu mytou nebo pohledovou.
Odpověď č. 1
Zadavatel sděluje, že celková mytá plocha oken včetně rámů činí 3 812 m2 ( tj. čištění vnitřní
i venkovní strany oken). Četnost je uvedená ve smlouvě Článek II bod 5. Velký úklid ( tzn. 2x
ročně). Plocha žaluzií je 1 355 m2 a četnost čištění je napsaná ve smlouvě Článek II bod 5
Velký úklid ( tzn. 1x ročně ).
Dotaz č. 2
ČP o neexistenci mezinárodních sankcí musí být podepsáno elektronicky nebo postačí
vlastnoruční podpis jednatele?
Odpověď č. 2
Zadavatel sděluje, že toto prohlášení musí být součástí nabídky účastníka - v podobě prosté
kopie, tj. postačí vlastnoruční podpis jednatele, před podpisem smlouvy bude zadavatel
vyzývat vybraného dodavatele k předložení tohoto dokladu v podobě originálu, tj. dokumentu
opatřeného el, podpisem jednatele příp. zplnomocněné osoby.
Dotaz č. 3
Vyplněný a podepsaný návrh SOD k nabídce nemusíme předkládat?
Odpověď č.
Zadavatel sděluje, že podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v článku
XIII. Výzvy + Zadávací dokumentace, kde je uvedeno, že vyplněný návrh SOD v nabídce
účastník předkládat nemusí, nicméně podáním nabídky s tímto návrhem SOD souhlasí.
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