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K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

KOMPLEXNÍ SERVIS NÁKL ADNÍCH VOZIDEL – RÁMCOVÁ SMLOUVA
____________________________________________________________________________________

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na
služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Dotaz č. 1:
Před podáním nabídky k zakázce viz. předmět bych Vás rád požádal o upřesnění části XII smlouvy.
V této části požadujete bankovní záruku ve výši 1 000 000 Kč. Doposud jsme takovou záruku mezi sebou
neměly sjednánu a ani v jiných obdobných smlouvách toto nemáme s nikým sjednáno.
Dále bych rád uvedl, že průměrná výše zakázek za poslední rok činí u Vaší společnosti okolo 20 tis. Kč a i
proto nám připadá výše záruky 1 mil. Kč vysoká.
Žádám tedy o vysvětlení výše této záruky a mechanismu jak a za co by plnění z této záruky bylo
uplatňováno.
Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel sděluje, že požadavek na výši bankovní záruky tj. 1.000.000,- Kč je adekvátní maximálnímu
limitu plnění, které dle rámcové smlouvy o poskytování služeb činí 6.500.000,- Kč bez DPH. V rámci
veřejné zakázky nelze zohledňovat „průměrnou výši zakázek“, neboť každá veřejná zakázka je
individuální.
Dále zadavatel sděluje, že bankovní záruka je institut, který slouží jako univerzální zajišťovací instrument
k zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů mezi obchodními partnery. V rámcové smlouvě o
poskytování služeb je mimo jiné přímo uvedeno: „…která bude v záruční listině obsahovat písemné
prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele do výše 1.000.000,- Kč pokud Poskytovatel v průběhu
trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění
záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody,
náklady za neprovedení zásahu Poskytovatelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených
povinností Poskytovatele.“
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