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 16. 08. 2016 níže uvedený dotaz 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
Jak bude zajištěna součinnost objednavatele, při zajištění plnění bodu 2.2.1.4, tak aby nedošlo ke změně počtu
pneumatik v porovnání vstupního a výstupního auditu (např. k navýšení počtu nových pneumatik při nákupu
nových vozidel viz bod 2.2.1.15 )?
Odpověď zadavatele
Zadavatel zajistí součinnost plnění dle bodu 2.2.1.4. tím že, na základě relevantních požadavků uchazeče zadavatel
poskytne údaje z informačního systému Helios Green, ve kterém jsou mimo jiné také evidovány počty nových
a protektorovaných pneumatik na vozidlech MHD.
V případě změny počtu vozidel MHD, resp. nákup nových dopravních prostředků s novými pneumatikami dojde
k úpravě limitu viz. 2.2.1.4. Uvedené limity mohou být měněny pouze na základě dohody obou smluvních stran,
a to výlučně na základě písemného požadavku oprávněné osoby uchazeče (objednatele).
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 16. 08. 2016.
V Ostravě dne 17. 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: 2016.08.17 11:14:56 +02'00'

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