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Dodatečné informace III.
Jitka Thámová

Zájemci o veřejnou zakázku
Na základě žádosti zájemce poskytujeme dodatečné informace III. k veřejné zakázce
„Pronájem osobních automobilů pro Ministerstvo financí (Auditní orgán)“ uveřejněné ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 231126.
Dotaz č. 11 (přesné znění):
Prosím o sdělení jakým způsobem se má doložit bod č. 6.1 písmeno d) – splnění technické
způsobilosti dle § 56 zákona k zakázce 231126 ze dne 28.11.2012.
Odpověď na dotaz č. 11:
Technické kvalifikační předpoklady dle bodu č. 6.1 písm. d) zadávací dokumentace, zpracované
v souladu s § 56 zákona, jsou zadavatelem stanoveny v bodě 6.11 zadávací dokumentace, a to vč.
způsobu prokázání těchto kvalifikačních předpokladů. Způsob prokázání technických
kvalifikačních předpokladů je v souladu s § 56 odst. 1 písm.a) odst. 1, 2 a 3 zákona.
Dotaz č. 12 (přesné znění):
Rád bych Vás tímto požádal o dodatečné informace k příloze č. 6 „Specifikace rozsahu a
technické parametry osobních vozidel pro AO“ a to u jednoho z parametrů vozidla kategorie A.
U vozidla kategorie A uvádíte v bodě e) objem zavazadlového prostoru minimálně 450 l. Jménem
naší společnosti bych Vás chtěl požádat o sdělení, zda je možné nabídnout vozidlo, které splňuje
ostatní parametry, ale objem zavazadlového prostoru je 400 l.
Odpověď na dotaz č. 12:
Kapacita zavazadlového prostoru byla stanovena s ohledem na budoucí využití osobních
automobilů pracovníky Auditního orgánu MF. Do zavazadlového prostoru je nutné umístit nejen
osobní věci min. dvou pracovníků na jednu pracovní cestu, ale i oblečení do terénu, měřicí
přístroje a počítačové vybavení včetně tiskárny. Proto byl zadavatelem stanoven objem
zavazadlového prostoru minimálně 450 l; na této hodnotě zadavatel i nadále trvá.
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