„Využijte zkušenost v Olomouckém kraji‘‘

Název veřejné zakázky:

Dodatečné informace č. 3
Zadavatel
Název / obchodní firma:

Česká republika – Úřad práce České republiky

IČ:

72496991

Adresa sídla
podnikání:

/

místa

Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 – Nové Město, 128 00 Praha 28

Statutární zástupce:

Ing. Marie Bílková, generální ředitelka

Adresa pro kontakt:

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4,
779 00 Olomouc - Hodolany

Jednající:

Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci

Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Husičková

Telefon:

950 141 653

E-mail:

lenka.husickova@ol.mpsv.cz

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi
Název / obchodní firma

Coworking Centrum s.r.o.

Adresa sídla
podnikání:

Lidická 718/77, 602 00 Brno

/

místa

IČ:
Osoby
oprávněné
zadavatele jednat:

2928782
za

Mgr. Jan Valoušek, jednatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Valoušek

Telefon, fax:

+420 724 263 327

Fax:
E-mail:

valousek@coworkingcentrum.cz
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Zadavatel v souladu se zněním ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
poskytuje dodatečné informace č. 3, jimiž k veřejné zakázce Využijte zkušenost v Olomouckém kraji
zadávané v otevřeném zadávacím řízení a uveřejněné v IS VZ US pod evidenčním číslem zakázky
351252 sděluje odpovědi na dotazy, které mu byly doručeny dne 4.9.2013 v níže uvedeném znění:
Znění otázky č. 1
Dle zadávací dokumentace je třeba, aby uchazeč ve své nabídce předložil dokument, ze kterého
bude patrné, že uchazeč disponuje prostory pro středisko, tj. prostou kopii užívacího titulu (výpisu
z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy, nebo smlouva o smlouvě budoucí nájemní atp).
Požadujete k nájemním smlouvám, smlouvám o smlouvě budoucí nájemní atp. doložit také Výpis
z katastru nemovitostí?
Odpověď na otázku č. 1
Dle zadávací dokumentace doloží v nabídce uchazeč prostou kopii užívacího titulu, kterým může
být výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí
nájemní atp. Postačuje doložit kopii pouze jednoho dokumentu prokazující užívací titul.

Znění otázky č. 2
Akceptujete k prokázání tohoto předpokladu doložení předběžného "Příslibu pronájmu" nebo
"Souhlasu" pronajímatele s pronájmem prostor? A je třeba k němu doložit také Výpis z katastru
nemovitostí?
Odpověď na otázku č. 2
Příslib pronájmu či souhlas pronajímatele s pronájmem prostor zadavatel nepovažuje za
prokázání vzniku užívacího titulu k prostorám potřebným pro středisko, jelikož se nejedná
o právně vymahatelné tituly na rozdíl například od smlouvy o smlouvě budoucí nájemní. Uchazeč
v nabídce doloží prostou kopii užívacího titulu, kterým může být i výpis z katastru nemovitostí.
Kopii výpisu z katastru nemovitostí uchazeč předkládá pouze v případě, že dokument dokládá
užívací titul uchazeče k prostorám.

S ohledem na počet dotazů a poskytnutých dodatečných
informací, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do
30. 9. 2013 do 9:30.
V Brně dne 6.9.20103

…………………………….…….………
za Zadavatele
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Coworking Centrum s.r.o.
Mgr. Jan Valoušek, jednatel
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