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Dodatečné informace II.

Referent:

Jitka Thámová

Zájemci o veřejnou zakázku
Na základě žádosti zájemce poskytujeme dodatečné informace II. k veřejné zakázce „Pronájem
osobních automobilů pro Ministerstvo financí (Auditní orgán)“ uveřejněné ve Věstníku
veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 231126.
Dotaz č. 8 (přesné znění):
Bod 12.1. Zadavatel požaduje, aby současně s nabídkou předložil Uchazeč vyplněný a podepsaný
návrh smlouvy o pronájmu vozidel, který ve svém textu bude zahrnovat…..
- Uchazeč má usus ve smluvní dokumentaci následující: s klientem je uzavřena rámcová smlouva,
která stanoví právní rámec pro uzavírání jednotlivých leasingových smluv na konkrétní
automobily. V takové rámcové smlouvě jsou obsaženy obchodní podmínky Uchazeče,
Zadavatele a důvod uzavření rámcové smlouvy. Doba platnosti a účinnosti rámcové smlouvy
je důležitá pouze k uzavření jednotlivých leasingových smluv na konkrétní automobily, protože
pokud dojde k vypovězení rámcové smlouvy, tak to na již uzavřené leasingové smlouvy nemá
vliv a i samotný obsah ukončené rámcové smlouvy se stále vztahuje na již uzavřené leasingové
smlouvy. Účinnost rámcové smlouvy pro všechny leasingové smlouvy uzavřené na základě této
tedy zaniká spolu se zánikem poslední leasingové smlouvy.
- Uchazeč na základě výše uvedeného žádá o vysvětlení, zda je smlouvou v zadávací dokumentaci
Zadavatele myšlena rámcová smlouva nebo již konkrétní leasingová smlouva.
- V návaznosti na výše uvedenou žádost Uchazeč navazuje s žádostí o vysvětlení týkající se Přílohy
č. 5 Platební a obchodní podmínky. V části Obchodních podmínek Přílohy č. 5, část Ukončení
smluvního vztahu, jsou uváděny způsoby ukončení smlouvy, jedná se o leasingové smlouvy nebo
rámcovou smlouvu ve smyslu výše uvedeného?
- Např. v bodě 5. Části Ukončení smluvního vztahu je uvedeno, že zadavatel je oprávněn od
smlouvy odstoupit v následujících případech. Odstoupením se zde rozumí odstoupení od
leasingové smlouvy nebo rámcové smlouvy? Pokud by se jednalo o Rámcovou smlouvu, tak by
toto odstoupení nemělo vliv na již uzavřené leasingové smlouvy.

- V bodě 9. Části Ukončení smluvního vztahu je uvedeno: Zadavatel je v případě odstoupení od
této smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit
pouze od části smlouvy, která bude v době odstoupení nesplněna. V tomto ustanovení se
Uchazeč domnívá, že se jedná o rámcovou smlouvu a že Zadavatel může odstoupit od části
smlouvy tím způsobem, že převezme pouze část vozidel. Uchazeči není znám postup, jakým by
Zadavatel mohl odstoupit od leasingové smlouvy pouze z části. S ohledem na výše uvedené
Uchazeč žádá Zadavatele o vysvětlení.
- S ohledem na důležitost Přílohy č. 5 Části Ukončení smluvního vztahu Uchazeč žádá Zadavatele,
aby u každého bodu uvedl, zda se jedná o leasingovou smlouvu nebo smlouvu rámcovou, pokud
z výše uvedeného nevyplyne odpověď ke všem bodům.
Odpověď na dotaz č. 8:
Na základě dotazů uchazeče se lze domnívat, že uchazeč předpokládá uzavření rámcové smlouvy,
v rámci které budou následně uzavírány jednotlivé leasingové smlouvy na jednotlivá vozidla. MF
však v zadávací dokumentaci požaduje uzavření „Smlouvy o pronájmu vozidel“, kterou se rozumí
smlouva na operativní leasing pro všechny požadované vozidla dohromady. Tudíž se jedná stále
o jedinou smlouvu, která má být uzavřena s uchazečem.
Dotaz č. 9 (přesné znění):
Bod 12.2. Zadavatel uvádí ve druhé odrážce citovaného ustanovení: návrh smlouvy o dílo
a v bodě 12.1. Zadavatel uvádí: návrh smlouvy o pronájmu vozidel.
- Uchazeč na základě výše uvedeného žádá o vysvětlení, zda se jedná o totožné dokumenty nebo
nikoliv.
Odpověď na dotaz č. 9:
V bodě 12. 2. došlo k terminologické chybě, kdy místo termínu „návrh smlouvy o dílo“ má být
uvedeno „návrh smlouvy o pronájmu vozidel“.
Dotaz č. 10 (přesné znění dle uchazeče, který však jako dotaz neuvedl):
S ohledem na výše uvedené Uchazeč žádá Zadavatele, aby mu poskytl odpovědi na výše uvedené
dotazy a pokud usus Uchazeče týkající se smluvní dokumentace není vhodný, žádá Uchazeč, aby
mu Zadavatel sdělil, jakým způsobem by měl postupovat v přípravě smluvní dokumentace ve výše
uvedené veřejné zakázce.
Odpověď na dotaz č. 10:
Při přípravě smluvní dokumentace uchazeči postupují v souladu se zadávacími podmínkami.
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