Určeno všem dodavatelům
Vyřizuje / linka:
Naše spis. značka:
Naše č.j.:

p. Kodýtková / +420 378 037 535
VZ/20/2020
112/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2021

Plzeň 20. 1. 2021

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
Název interní zakázky:

Servisní podpora Interního portálu

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

Zadavateli interní zakázky zadávané v souladu s ust. § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, byla doručena dne 20. 1. 2021, žádost dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.
Dotaz
v zadávací dokumentaci v bodě 2.6. uvádíte:
2.6. Předpokládaná hodnota Interní zakázky činí 3.000.000,- Kč bez DPH (kalkulováno za 48 měsíců, pro
celkový předmět plnění předmětu Interní zakázky, včetně případných rozvojových požadavků).
A následně v bodě 3. uvádíte
3. Doba plnění Interní zakázky
Servisní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 1.4. 2021.
Prosím můžete nám objasnit, kdy dojde k ukončení smlouvy? Je zde nějaká maximální částka plnění,
po jejímž vyčerpání bude Servisní smlouva ukončena?
Odpověď zadavatele:
Předpokládaná hodnota Interní zakázky vypisované na dobu neurčitou je stanovena v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy se pro stanovení předpokládané
hodnoty vychází z kalkulace nákladů za období 48 měsíců.
Servisní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a v Příloze č. 2
ZD – Servisní smlouvě. Ukončení smlouvy není vázáno na dosažení maximální částky plnění, možnosti
ukončení smlouvy jsou uvedeny v Servisní smlouvě v článku VII. – Trvání smlouvy.
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