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III.sk. VZMR

Centrální zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dne 16. 11. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou
centrální zadavatel tímto odpovídá.
Dotaz:
Hezký den paní Komašková,
mám dotaz ke smlouvě.
Dle našeho mínění smlouva ale není úplná, chybí v ní bod 2.4, který má definovat délku smlouvy. Takto může být
smlouva opčně prodlužována třeba i na 10 let bez možnosti ukončení z naší strany.
Žádám o vysvětlení
Odpověď centrálního zadavatele:
Návrh Rámcové dohody, tak jak je zveřejněn v internetovém nástroji E-ZAK, je úplný. Doba trvání dohody je
definována v ustanoveních čl. 4.
V Příloze č. 2 – Návrh Rámcové dohody, konkrétně článku 4.1 je stanoveno, že Rámcová dohoda bude uzavřena na
dobu 6 měsíců od její účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dotaz zřejmě směřuje na čl. 4.2, který odkazuje na
čl. 2.4, nikoliv však Rámcové dohody, nýbrž Výzvy k podání nabídek:
„Využije-li Kupující opční právo uvedené v čl. 2.4. Výzvy k podání nabídek k výše uvedené VZ, spočívající v poskytnutí
dalších dodávek stejného druhu, dojde k prodloužení trvání Rámcové dohody o 6 měsíců od data uplatnění tohoto
opčního práva. K uplatnění tohoto opčního práva není třeba vyhotovovat dodatek k Rámcové dohodě.“
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Ve čl. 2.4. Výzvy k podání nabídek je stanoveno, že v případě uplatnění opčního práva se trvání Rámcové dohody
prodlouží o dalších 6 měsíců od data uplatnění této výhrady. Délka trvání závazku z této Rámcové dohody tedy
nepřesáhne 1 rok.
Upozornění:
Lhůta pro podání nabídek se nemění.
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