VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)
Název veřejné zakázky:
Zadavatel:

Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity
v Plzni (II.)
Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO 497 77 513

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací
dokumentace č. 1 (dále jen VZD) všem potencionálním dodavatelům:
Žádost dodavatele:
„V nájemní smlouvě v bodě III.8. je řešeno ukončení pronájmu vrácením předmětu smlouvy (do 14 dní
po uplynutí 3 let), ale již není smluvně řešeno co nastane v případě, že nájemce předmět smlouvy dle
tohoto bodu nevrátí. Dojde automaticky k prodloužení stávající nájemní smlouvy? Jestli ano, o jakou dobu
se bude nájemní smlouva prolongovat? Dojde k odkupu předmětu pronájmu? Toto je důležitou součástí
nájemní smlouvy a tento bod je třeba pro uzavření smlouvy doplnit.“
Odpověď Zadavatele:
Smlouva o nájmu movité věci (dále jen „Smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace, ve svém čl. V.
stanoví, že: "Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou" a dále "Ukončení nájmu: po uplynutí 3 let ode dne
protokolárního předání předmětu nájmu Pronajímatelem Nájemci".
V čl. III, bodu 8) Smlouvy je uvedeno: "Nájemce se zavazuje po skončení nájemního vztahu, tj. po
uplynutí 3 let ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu plnění, předmět nájmu do 14
kalendářních dnů předat Pronajímateli v technickém stavu, v jakém jej Nájemce převzal, s přihlédnutím k
běžnému opotřebení, a to v místě dodání předmětu nájmu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Stav jednotlivých zařízení bude popsán v předávacím protokolu. U notebooků budou před předáním
(vrácením) Pronajímateli Nájemcem zformátované SSD disky. Pronajímatel upřesní e-mailem Nájemci
nejpozději 14 kalendářních dnů před fyzickým předáním a převzetím předmětu plnění způsob či nástroj,
kterým má Nájemce SSD disky zformátovat."
Dále v čl. II, bodu 12) Smlouvy se stanoví: "V případě prodlení Nájemce s předáním celého předmětu
nájmu (nebo jeho části – tj. v případě, že by se nejednalo o celý předmět plnění) zpět Pronajímateli (po
ukončení nájemního vztahu) zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši
dvojnásobku nájemného za každý den nad rámec doby dohodnuté v čl. III. odst. 8 této smlouvy, a to ve
výši odpovídající buď za celý předmět nájmu, případně v poměrné výši odpovídající části, se kterou je
Nájemce v prodlení za jeho část (pokud by se jednalo o jiný počet než celkový). Ujednáním o smluvní
pokutě není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové).“
Zadavatel (Nájemce) tak zcela jasně v zadávacích podmínkách deklaruje, že Smlouva je uzavírána na dobu
určitou, není úmyslem ji prolongovat, po skončení nájemního vztahu běží 14-denní lhůta pro předání
předmětu nájmu zpět Pronajímateli. Pokud bude Nájemce v prodlení s předáním předmětu plnění zpět
Pronajímateli (po ukončení nájemního vztahu), je ve Smlouvě stanoven výpočet výše smluvní sankce. Ze
všech těchto ustanovení je zcela jasné, že Smlouva je uzavírána na dobu určitou a ze smyslu ustanovení
zcela jasně vyplývá, že není úmyslem smluvních stran jakkoliv smlouvu dále prodlužovat. Nájemní vztah
se uplynutím nájemní doby končí.
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S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací podmínky, zadavatel
neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadávací podmínky již obsahovaly ustanovení, které řeší další
postup při případném nevrácení předmětu smlouvy zpět Pronajímateli.
Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 14. března 2017 v 9:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se
uskuteční 14. března 2017 v 9:05 hodin.
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V Plzni dne 5. března 2018

…………………………………….
Jitka Růžičková
vedoucí odd. Nákup a veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni
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