Určeno všem dodavatelům

Vyřizuje / linka:
Naše spis. značka:
Naše č.j.:

Kodytkova / +420 378 037 535
VZ/5/2020
2574/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2020

Plzeň 18. 12. 2020

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Název veřejné zakázky:

Dynamický nákupní systém - Specifický materiál pro středisko
veřejného osvětlení

Evidenční číslo:

Z2020-043320

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. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
vysvětluje zadávací dokumentaci ve věci předmětné veřejné zakázky, a to na základě obdržené žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace doručené zadavateli dne 15. 12. 2020.
Žádost dodavatele:
Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace, článek 9.3 Technická kvalifikace:
Dotaz č. 1:
V bodě a) Kategorie stožáry zadavatel požaduje doložit:
- 3 obdobné dodávky alespoň 10 typů atypických stožárů v celkové hodnotě alespoň 100 000,- Kč bez DPH
- 3 obdobné dodávky alespoň 10 kusů historických, historizujících stožárů v celkové hodnotě alespoň
200 000,- Kč bez DPH
Skutečně zadavatel požaduje doložit tři obdobné dodávky alespoň 10 typů atypických stožárů? Neměl
zadavatel na mysli 10 kusů atypických stožárů?
Vyjádření Zadavatele:
Ano, pro referenční zakázky měl Zadavatel na mysli 10 kusů atypických stožárů, bez ohledu na jejich
konkrétní typy. Zadávací dokumentace se tímto vysvětlením upravuje.
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Dotaz č. 2:
V bodě b) Kategorie výložníky zadavatel požaduje doložit:
- 3 obdobné dodávky alespoň 10 typů výložníků v celkové hodnotě alespoň 100 000,- Kč bez DPH.
Neměl zadavatel opět na mysli 10 kusů výložníků?
Vyjádření Zadavatele:
Ano, pro referenční zakázky měl Zadavatel na mysli 10 kusů výložníků, bez ohledu na jejich konkrétní typy.
Zadávací dokumentace se tímto vysvětlením upravuje.
Dotaz č. 3:
V bodě e) Kategorie řídicí systémy a ovládání VO zadavatel požaduje doložit:
- 3 obdobné dodávky, přičemž obdobnou dodávkou se rozumí dodávka alespoň 5 kusů řídicích systémů v
celkové hodnotě alespoň 200 000,- Kč bez DPH.
Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda má na mysli dodávku řídicího systému s alespoň 5 řídicími jednotkami
pro každou referenční zakázku.
Vyjádření Zadavatele:
Zadavatel tímto upřesňuje svůj požadavek. Obdobnou dodávkou se rozumí dodávka alespoň jednoho řídicího
systému, s alespoň s 5 řídícími jednotkami, v celkové hodnotě alespoň 200 000,- Kč bez DPH.

Dotaz č. 4:
Žádáme zadavatele o zveřejnění vzorové kupní smlouvy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS.
Vyjádření Zadavatele:
Zadavatel má v úmyslu objednávat zboží na základě svých standardních objednávek, v nichž bude pouze
specifikováno konkrétní zboží, termín a místo dodání a jeho kupní cena.
Nedílnou součástí objednávky budou vždy Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb
(VOP), které jsou ke stažení na webu PMDP, a.s.: http://www.pmdp.cz/o-nas/povinné-udaje/vop/, a Zadavatel
je zároveň činí přílohou tohoto vysvětlení.
Práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky se tedy budou řídit
ustanoveními vystavené objednávky a VOP.
Pouze ve výjimečných případech může Zadavatel ve výzvě k podání nabídky pro jednotlivou veřejnou zakázku
definovat obchodní podmínky ve zvláštním návrhu kupní smlouvy, kde mohu být zohledněny speciální
požadavky investora stavební akce, či jiné skutečnosti, které nelze nyní předvídat.
Příloha: Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb PMDP, a.s.
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Změna zadávací dokumentace:
Zadavatel na základě tohoto vysvětlení mění čl. 9.3 zadávací dokumentace, písm. a) a b) a e), jak výše
uvedeno.
Prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast – změna čl. 10.1 zadávací dokumentace:
V návaznosti na provedenou změnu zadávací dokumentace, konkr. změnu požadavků na prokázání technické
kvalifikace, mění Zadavatel lhůtu pro podání žádostí o účast následujícím způsobem:
Lhůta pro podání žádostí o účast je stanovena do

19. 01. 2021 do 10:00 hodin.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto oznámením nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze
změny.

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

podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Šindelářová
2020.12.18
Šindelářová Datum:
13:24:50 +01'00'
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