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Výzva k jednání o využití opčního práva „Opce - Dodávka spojovacího materiálu pro opravy tramvajových
tratí“
Dne 16. 04. 2019 jsme s Vámi uzavřeli Kupní smlouvu č. DOD20190189 na dodávku spojovacího materiálu pro
opravy kolejových tratí. V této smlouvě je v bodu 2.5. mimo jiné vyhrazeno právo na rozšíření sjednaného objemu
předmětu smlouvy (opční právo). V souladu s tímto bodem kupní smlouvy Vás tímto vyzýváme k předložení
cenové nabídky na dodávku spojovacího materiálu pro opravy kolejových tratí.
1.

Informace pro dodavatele
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211, odst. 3 ZZVZ probíhat
elektronickými prostředky a to prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Veškeré
informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Požadavky na elektronickou komunikaci
pro VZMR.

2. Požadavky na zpracování nabídky a lhůta pro podání nabídky
2.1. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídku bude tvořit:
 Oprávněnou osobou podepsané čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 Výzvy,
 Oprávněnou osobou podepsaný návrh Dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy.
Zájemce je povinen použít předlohu dodatku č. 1, kterou zpracoval zadavatel. Zájemce do návrhu dodatku
může provádět úpravy. Případné úpravy proveďte, prosím, formou revizí nebo jinou barvou a typem písma
(např. tučnou kurzivou) s přeškrtnutím původního textu.
2.2. Lhůta pro podání nabídky
Nabídka se podává pouze elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), blíže
viz příloha č. 3 této výzvy. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat
všechny doklady a materiály ve formě stanovené podmínkami tohoto zadávacího řízení a bude podepsána
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 27. 11. 2019 v 10:00 hodin.
Případné jednání o podmínkách plnění by se konalo v sídle zadavatele na adrese Dopravní podnik Ostrava a. s.,
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, s tím, že konkrétní termín jednání by byl dohodnut po
doručení vaší nabídky. Jednání bude probíhat v českém jazyce.
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█ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
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Dále uvádíme následující identifikační údaje o zadavateli.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Magda
Tabačíková

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Česká republika
Akciová společnost
61974757
CZ 61974757

Digitálně podepsal
Magda Tabačíková
Datum: 2019.11.21
07:31:09 +01'00'

…………………………………
Magda Tabačíková
hlavní specialista nákupu
úsek ředitele nákupu a služeb

Přílohy:
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Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení,
Příloha č. 2 – Návrh Dodatku č. 1,
Příloha č. 3 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR.

