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Věc: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Název veřejné zakázky:

Dodávka motorové nafty

Centrální zadavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Vážení,
tímto vám sděluji doplňující informaci k veřejné zakázce s názvem Dodávka motorové nafty.
Veřejná zakázka je zadávána centralizovaným zadáváním, přičemž vybraný dodavatel bude uzavírat jak
Rámcovou kupní smlouvu s Centrálním zadavatelem (PMDP, a.s.) ve znění dle přílohy č. 1a) zadávací
dokumentace, tak Rámcovou kupní smlouvu se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. ve znění dle přílohy č. 1b)
zadávací dokumentace.
Zadavatel VODÁRNA PLZEŇ a.s. předpokládá celkové odebrané množství nafty na základě Rámcové kupní
smlouvy cca 180 000 litrů za kalendářní rok, přičemž v návrhu Rámcové kupní smlouvy je uvedeno, že týdenní
objem dodávek se předpokládá cca 3 461 litrů, přičemž se jedná o orientační údaj o průměrném odběru a
v jednotlivém týdnu lze bez dalšího tento údaj překročit nebo odebrat méně.
V souvislosti s výše uvedeným informujeme potenciální dodavatele o skutečnosti, že společnost VODÁRNA
PLZEŇ a.s. bude s největší pravděpodobností realizovat dodávky nafty pouze jedenkrát za měsíc, a to v
1. (první) pracovní den nového kalendářního měsíce, přičemž celkové množství ročního odběru se nemění.
Týdenní závozy se zde nicméně nepředpokládají.
Příloha č. 1b) – Rámcová kupní smlouva dodávka nafty Vodárna zůstává beze změn. Pokud by s ohledem na
výše uvedenou informaci bylo zapotřebí smlouvu v průběhu jejího plnění upravit, učiní tak její smluvní strany
na základě vzájemné dohody, přičemž se zde nebude jednat o zakázanou podstatnou změnu závazku ze
smlouvy dle zákona.
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