Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky /VZ/:
Identifikační číslo VZ:

„Poskytování služeb komplexního pneuservisu 2017-2020“
RVV-50-16-OŘsA-Ko

Identifikace zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno osoby oprávněné jednat Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., předseda představenstva
+ 420 59 740 1000
jménem zadavatele:
Telefon:Email:
rkadlucka@dpo.cz
61974757
IČ zadavatele:
CZ61974757
DIČ zadavatele:
https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/
Profil zadavatele:
Ing. Bohuslav Kočí
Jméno kontaktní osoby
zadavatele ve věci této VZ:
+ 420 59 740 1305
bkoci@dpo.cz
Telefon:Email::
Obchodní firma zadavatele:
Sídlo zadavatele:

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
dle § 49 odst. 2 až 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. obdržel dne 11. 08.2016 níže uvedené dotazy ve věci veřejné zakázky
vedené pod názvem „Poskytování služeb komplexního pneuservisu 2017-2020“.
Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona níže uvedené dodatečné informace.
Dotaz uchazeče č. 1
„1. Návrh smlouvy o poskytování služeb komplexního pneuservisu, bod č. 3.
Zda do Návrhu smluvy o poskytování služeb komplesního pneuservisu máme do bodu č. 3. Podmínky plnění
doplnit fotografii nabízení pneumatiky nebo jen slovně popsat typ dezénu, tj. záběrové kostky, čtyřdrážková aod. tak
jak je slovně uvedeno v Příloze č. 4 SM - Vzor požadovaného typu dezénu objednavatele M+S pro rozměr“.
Odpověď zadavatele
Zhotovitel do návrhu smlouvy bod 3., čl. 3.1 až 3. 3. písemně doplní typ nabízeného dezénu, který bude dodávat po
dobu plnění. Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, aby součástí nabídky byl snímek nabízené
pneumatiky s daným rozměrem a slovním popisem typu dezénu. Zadavatel umožžňuje, aby uchazeč takovýto
dokument (snímek,fotografii, nabízené pneumatiky s daným rozměrem a s popisem typu dezénu.
Dotaz uchazeče č. 2 ,
„2. Návrh smlouvy o poskytování služeb komplexního pneuservisu, bod č. 5
Dále bych se chtěl zeptat jestli máme do bodu č. 5. Návrhu smlouvy, bod 5.1. doplnit cenu, která bude zadána jako
naše „vstupní aukční cena" do elektronického aukčního systému před započetím aukce nebo zda tato cena bude do
Návhru smlouvy o poskytování služeb komplexního pneuservisu doplněna až po ukončení aukce a bude tam
doplněna vysoutěžená cena.“
Odpověď zadavatele
Zhotovitel do návrhu smlouvy čl. 5. bod. 5.1 uvede cenu za 1 vozokilometr ujetý vozidlem objednatele, která bude
zadána jako vstupní aukční cena. V souladu bodem 4.2.1. zadávací dokumentem uchazeč zároveň vloží tuto cenu
do elektronického nástroje, a to ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zaokrouhlit cenu na 3 desetinná
místa (slovy tři desetinná místa).
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█ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5708761/0100

Informace pro uchazeče:
Zadavatel upozorňuje uchazeče, aby v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodržovali
ustanovení bodu 7.3. zadávací dokumentace.
Zadavatel zároveň upozorňuje, že veškerou dokumentaci vztahující se k výše uvedenému výběrovému řízení
uveřejňuje v souladu se ZVZ na Profilu zadavatele http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/ pod názvem: DI 11. 08. 2016.

V Ostravě dne 12. 08. 2016

Ing.
Bohuslav
Kočí

Digitálně podepsal Ing.
Bohuslav Kočí
DN: c=CZ, o=Dopravní podnik
Ostrava a.s. [IČ 61974757],
ou=5, cn=Ing. Bohuslav Kočí,
serialNumber=P57139
Datum: 2016.08.12 13:57:06
+02'00'

……………………………
Ing. Bohuslav Kočí
odbor veřejné zakázky a výběr dodavatelů
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