VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY č. 2
Název zadavatele

:

Sídlo
IČO
Zastoupený

:
:
:

Název veřejné zakázky :

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy,
příspěvková organizace hl. m. Prahy
Královská obora 233, 170 21 Praha 7
00064441
Mgr. Jakub Rozehnal, ředitelem organizace
Technicko-právní administrace
LED DOME v Planetáriu Praha

veřejné

zakázky

pro

Zadavatel je při provádění úkonů, souvisejících se zadávacím řízení, smluvně zastoupen
společností:
Zástupce zadavatele
se sídlem
IČO
DIČ
Jednající
kontaktní osoba

:
:
:
:
:
:

CGB – Consult, s.r.o.
Pod Děkankou 435/27, 147 00 Praha 4
25100921
CZ25100921
Ing. Jan Chalupa, jednatel společnosti
Kateřina Struhová, tel: +420 724 872 405

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění výzvy k podání nabídky.
Žádost č. 2
V zadávací dokumentaci v čl. 11 – Obchodní podmínky je uveden požadavek, že dodavatel
předloží návrh smlouvy včetně příloh („Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jej zastupovat, včetně vyplněných požadovaných příloh.“).
V návrhu smlouvy k doplnění je v čl. IV – Cena v odst. 2 zmíněna příloha č. 1 – Soupis
služeb, totéž pak ještě v čl. V, odst. 2.
Součástí přiloženého návrhu Smlouvy o poskytování služeb ovšem žádná taková příloha
nebyla.
Dotaz tedy zní:
Bude přílohou smlouvy příloha č. 4 ZD (Rozsah technické expertní a právní činnosti….) nebo
Zadavatel očekává, že uchazeč sám zpracuje a připojí svou verzi Přílohy č. 1 smlouvy?
Vysvětlení, změna či doplnění kvalifikační a zadávací dokumentace č. 2
Soupisem služeb, který tvoří přílohu č. 1 návrhu Smlouvy o poskytování služeb, je myšlena
příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky (Rozsah Technické expertní a právní činnosti).
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