Zadavatel:
EG.D, a.s.
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 280 85 400
Veřejná zakázka:
„ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY, BO A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA ZAŘÍZENÍ VN, NN A DTS
V OBDOBÍ 2022 - 2024“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 21
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).
Shora uvedená veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace
- Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020.
EG.D, a.s., jakožto zadavatel této veřejné zakázky, zastoupený společností Consult Care s.r.o., tímto
poskytuje odpovědi na dotazy účastníků.
1) Žádosti o vysvětlení:
1.1.

Žádost o vysvětlení č. 1 (citace)

Dobrý den,
banka nám navrhuje uzavření rámcové bankovní záruky, kde budou uvedeny jednotlivé dílčí bankovní
záruky, vztahující se k zakázce Elektromontážní práce. V dílčích bankovních zárukách bude konkrétně
uvedena kategorie, region, výše bankovní záruky.
Z našeho pohledu se jedná o velké administrativní ulehčení na všech stranách. Vzhledem k tomu, že
máme i jiné běžící bankovní záruky pro EG.D, bylo by možné tyto všechny sloučit pod jednu rámcovou
bankovní záruku?
Děkuji za odpověď.
Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1:
Zadavatel předně odkazuje na vysvětlení ZD č. 19, kde se zabývá otázkou bankovních záruk. Obecným
principem je, že dodavatel musí mít bankovní záruku zvlášť pro každou rámcovou dohodu, kterou
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uzavře, tak, aby byly tyto bankovní záruky na sobě navzájem nezávislé, mohly se nezávisle na sobě
uplatňovat a plněním z jedné z nich by nebyl ovlivněn limit plnění jiné z nich. Pokud dodavatel hodlá
uplatnit schéma, kdy bude mít sjednanou jednu rámcovou bankovní záruku, na jejímž základě budou
sjednávány dílčí bankovní záruky se samostatnými záručními listinami pro každou z rámcových dohod,
pak toto uspořádání naplňuje výše popsané obecné principy a zadavatel nemá důvod takovému
postupu bránit. Naopak pokud by fakticky mělo jít o jednu bankovní záruku s jednou záruční listinou,
která by zajišťovala povinnosti dodavatele ze všech rámcových dohod, které uzavře, jde takový postup
proti tomuto principu a zadavatel jej nemůže připustit mj. i z důvodu nutnosti dodržet zásadu rovného
zacházení vůči ostatním dodavatelům.
S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek již uplynula, nedochází ke změně lhůty pro podání
nabídek.
V Praze dne 16. 9. 2021
Consult Care s.r.o.
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