DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4
k podmínkám uvedených ve Výzvě pro podání nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu:
“Strategický finanční partner UHK v letech 2018 – 2023“
Zadavatel obdržel dne 14.02.2018 dotaz k zadání; své odpovědi přiřazuje barevně, hned
za položeným dotazem:
Dobrý den,
V rámcové smlouvě je z vaší strany ustanovení
2.1Partner se zavazuje, že po dobu účinnosti této dohody bude využívat výhradně
bankovních služeb Banky, jak je specifikováno v příloze č. 1 dohody, přičemž tato příloha
je nedílnou součástí této dohody. Ke splnění tohoto závazku se Partner zavazuje
zejména:
-převést veškerý platební styk do Banky nejpozději do 30.6.2018,
-převést veškerá depozita, investiční instrumenty a zůstatky na účtech do Banky
nejpozději do 30.6.2018,
-zrušit ostatní účty nejpozději do 31.3.2019,
-ukončit využívání jakýchkoli bankovních služeb mimo Banku nejpozději do 30.6.2018.
Současně v zadávacích dokumentech:
Paralelně po dobu 1 roku bude UHK držet v chodu i nadále stávající bankovní účty u
dnešního bankovního ústavu a to z toho důvodu, že i přes osvětovou kampaň bude s
ustupující intenzitou docházet k zasílání platby na stará čísla účtů. UHK vždy jednou
týdně tyto prostředky přepošle na bankovní účty zřízené u smluvního partnera.
Dle našeho termíny v kolizi. Prosíme o vysvětlení a upřesnění.

Zadavatel plánuje uzavření smlouvy s poskytovatelem bankovních služeb
s účinností od 1. 4. 2018.
K tomu si určuje 3 měsíční lhůtu pro převod zůstatků a platebního styku
(mimo jiné také nastavení všech interních systémů) - proto termín 30. 6.
2018.
Zároveň si ale bude udržovat účty u stávajícího poskytovatele po dobu
jednoho roku od platnosti nové smlouvy tj. do 31. 3. 2019.
Činnosti prováděné v nastaveném meziobdobí zadavatel nepovažuje za
využívání bankovních služeb, ale za nutný překryv pro udržení
kontinuálního bankovního styku s partnery zadavatele.

V Hradci Králové dne 14. 02. 2018
Digitálně podepsal
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