
 
 
Česká republika  
MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 25704 2590Fax: 25704 2609    IČ 00006947 

V Praze dne 24.1.2013 
PID: MFCR2XUPG 
Č.j. MF-88706/2012/23-232/T 

 
Věc: Dodatečné  informace  V.  
  
Referent: Jitka Thámová 
  

 
 

Zájemci o veřejnou zakázku 
 
 
 
 

    Na základě žádosti zájemce poskytujeme dodatečné informace V. k veřejné zakázce 
„Pronájem osobních automobilů pro Ministerstvo financí (Auditní orgán)“ uveřejněné ve 
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 231126.  
 
 
 
Dotaz č. 14 (přesné znění): 
Mohl by zadavatel objasnit rozdíl mezi termíny bodu č. 5 zadávací dokumentace – Doba a místo 
plnění veřejné zakázky. Konkrétně, čím se od sebe liší „Předpokládané zahájení dodávek: do 30 
dnů od podpisu smluvního vztahu“ a „Předpokládané plnění veřejné zakázky: do 6 týdnů od 
podpisu smluvního vztahu“. Případně které z těchto požadavků je platné? 
Odpověď na dotaz č. 14:  
„Předpokládané zahájení dodávek“ souvisí se zahájením dodávek vozidel, „předpokládané plnění 
veřejné zakázky“ souvisí se zahájením služeb operativního leasingu. Rozmezí mezi 30. dnem a 6. 
týdnem od podpisu smlouvy slouží pro dodávku všech 27 automobilů.      
 
 
Dotaz č. 15 (přesné znění): 
Bod č. 7.2 zadávací dokumentace – sazba za přejetý kilometr nad předpokládaný limit nebude ze 
strany zadavatele žádným způsobem limitována ani žádným způsobem hodnocena? 
Odpověď na dotaz č. 15:  
Sazba za přejetý kilometr nebude hodnocena, tudíž nebude mít vliv na hodnocení. Zadavatel 
dodatečně stanovuje limit pro maximální hodnotu za přejetý kilometr ve výši 2,- Kč bez DPH. 
 
 
 
 



 
 
 
Dotaz č. 16 (přesné znění): 
Bod č. 12.1 zadávací dokumentace – požaduje zadavatel návrh rámcové kupní smlouvy nebo dílčí 
smlouvy o pronájmu vozidla/el? Může zadavatel poskytnout svůj vlastní návrh smlouvy? 
Odpověď na dotaz č. 16:  
Na základě dotazu 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. 
Návrh této smlouvy, jako svůj vlastní návrh, předloží uchazeč. Nedílnou součástí tohoto návrhu 
uchazeče musí být, dle bodu 12.1. Zadávací dokumentace, odrážka druhá, obchodní a platební 
podmínky uvedené v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace. 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………….. 
Zadavatel 

Ing. Stanislav Sluka 
ředitel odboru  - Finanční 
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