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V Praze dne 12. října 2010 

Počet listů:  

 

 

 

 

 

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

 

  

Vážení, 

 

 tímto dopisem posíláme dodatečné informace k zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky: 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku zařízení určující veličiny polohy a pohybu letadla 

vůči zemi pro civilní letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku zařízení určující veličiny polohy a pohybu letadla 

vůči zemi pro vojenské letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických systémů komunikace pro civilní 

letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických systémů komunikace pro vojenské 

letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických systémů navigace a radionavigace 

pro civilní letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických systémů navigace a radionavigace 

pro vojenské letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických navigačních indikátorů a 

elektronických displejů pro civilní letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických navigačních indikátorů a 

elektronických displejů pro vojenské letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických odpovídačů pro civilní letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických odpovídačů pro vojenské letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických systémů výstrahy pro civilní letectví; 
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– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických systémů výstrahy pro vojenské 

letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických antén pro civilní letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických antén pro vojenské letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických zdrojů a měničů pro civilní letectví; 

– Rámcová kupní smlouva na dodávku avionických zdrojů a měničů pro civilní letectví; 

 

Dodatečné  informace podáváme k těmto dotazům: 

Dotaz 1:  

„V bodě č. 5.2 Rozsah nabízeného zboží, termín dodání zboží,….…. v odstavci a) je 

uvedeno: 

-jednotková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (v případě zahraničního výrobce i 

jednotková cena v měně výrobce a přepočítávací kurs na Kč v okamžiku podání nabídky) – 

je zde zahraničním výrobcem míněn zahraniční uchazeč (distributor) nebo opravdu 

zahraniční výrobce? Je tedy možné, aby firmy z ČR podávali nabídky v jiné měně než 

CZK? 

 

Odpověď 1: 

Jednotková cena musí být uvedena v korunách českých. Pokud je výrobcem zboží 

zahraniční osoba má být uvedena i jednotková cena v měně výrobce a přepočítávací kurz 

na koruny české v okamžiku podání nabídky. Pokud v nabídce uchazeče nebude uvedena 

cena v korunách českých, k nabídce nebude přihlíženo. Pokud nabídka bude obsahovat 

jednotkovou cenu v korunách českých a nebude přidána informace o ceně v měně výrobce 

s přepočítávacím kursem, poté uchazeč k nabídce přihlédne. 

 

Dotaz 2:  

Další dotaz je ohledně bodu 3.2 Místo dodání. 

V tomto bodě je uvedeno, že zboží bude dodáno dle INCOTERMS 2000, ale není zde 

uvedeno, zda DDP, DDU atd. Je tedy možné nabídnout zboží DDU, když to není blíže 

specifikováno? 

 

Odpověď 2: 

 

Vzhledem k tomu že závazek k dodání zboží vznikne až po zadání veřejné zakázky 

zadavatelem na základě rámcové kupní smlouvy, kde součástí hodnocení bude vždy cena 
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určená vzhledem k dodací podmínce, neurčil zadavatel pro nabídku podávanou v rámci 

řízení na uzavření rámcové kupní smlouvy, povinnost nabídnout cenu k specifické dodací 

podmínce. Avšak z nabídky uchazeče musí být zřejmé, jaké plnění je zahrnuto do 

nabídnuté ceny. Jednou z možností je, aby uchazeč uvedl, že všechny ceny nabízí 

vzhledem k jím vybrané dodací podmínce dle INCOTERMS 2000.  

 


