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

Kodýtková / +420 378 037 535
VZ/4/2022
666/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2022

Plzeň 29. 6. 2022

Věc: ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
Název veřejné zakázky:

Dodávka 12m a 18m městských trolejbusů s trakčními bateriemi

Evidenční číslo:

Z2022-018171

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
osoba oprávněná k zastupování Zadavatele při vyřizování žádostí
o vysvětlení ZD: Mgr. Petra Šindelářová, vedoucí právního oddělení

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
mění zadávací dokumentaci ve věci předmětné veřejné zakázky, a to na základě obdržené žádosti o změnu
zadávací dokumentace, konkr. prodloužení lhůty pro podání nabídek, doručené Zadavateli dne 28. 6. 2022.
Dotaz č. 1:
Klíčoví poddodavatelé nám v návaznosti na složitou mezinárodní situaci spojenou s válečným konfliktem v
Evropě, turbulentním vývojem cen a obtížnou dostupností všech rozhodujících komponent, nejsou schopni v
požadovaných termínech předložit závazné nabídky na své dodávky. Současně z organizačních důvodů na
straně dodavatele, kdy bezprostředně před termínem podáním nabídky jsou státní svátky a začátek prázdnin
a s tím spojený omezený provoz dodavatele, není dodavatel schopen zpracovat nabídkovou dokumentaci na
uvedenou veřejnou zakázku v odpovídající kvalitě v požadovaném termínu pro podání nabídek, tj. do 7.7.2022.
Žádost: dodavatel si z výše uvedených důvodů dovoluje požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek min.
o 3 týdny, tj. do 28. 7. 2022.
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel se rozhodl vyhovět žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek a tuto lhůtu prodlužuje.
Nově je tedy lhůta pro podání nabídek stanovena do 28. 7. 2022 do 10:00 hodin.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Petra Šindelářová
vedoucí právního oddělení
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Mgr. Petra Digitálně
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