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Veřejná zakázka: „Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů“  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ  

DOKUMENTACE Č. 5 

 

Zadávací řízení: 

Veřejná zakázka sektorového zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „zákon“) 

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky 

Otevřené řízení 

 

 

 

Název veřejné zakázky:  

„Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů“ 

 

Zadavatel veřejné zakázky:  

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s  

Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111 

IČ: 250 13 891 
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1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ 

Zadavatel obdržel následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky: 

„V zadávací dokumentaci, kap. 3, čl. 3.3.3 je uveden požadavek na prokázání technické kvalifikace předlo-

žením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. 

Dále je uvedeno, že významnými dodávkami se rozumí dodávka nejméně 2 ks trolejbusů jednomu nebo více 

objednatelům. 

Dotaz č. 1: Požaduje zadavatel za významné dodávky trolejbusy shodného nebo obdobného charakteru 

jako je předmět veřejné zakázky, tzn. parciálních nízkopodlažních kloubových trolejbusů?“ 

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel předně uvádí, že v bodu 3.3.3 zadávací dokumentace, který cituje autor žádosti o vysvětlení, 

je uveden následující text. 

„K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodá-

vek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby 

jejich poskytnutí a identifikace objednatele (§ 79 odst. 2 písm. b/ zákona). 

Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění technické kvalifikace a jejich 

minimální úroveň, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, jsou dále 

popsány takto: 

Dodavatel předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadá-

vacího řízení. Významnými dodávkami se rozumí dodávka nejméně 2 ks trolejbusů jednomu nebo více 

objednatelům (kupujícím). V seznamu významných dodávek budou blíže specifikovány dodané trolej-

busy, bude uvedena jejich kupní cena, bude uveden měsíc a rok jejich dodání, a dále budou uvedeny 

identifikační údaje objednatele v rozsahu jméno či název, adresa bydliště či sídla a kontaktní adresa 

(přednostně email), na které lze správnost údajů uvedených v seznamu významných dodávek ověřit. 

Zadavatel si vyhrazuje oprávnění ověřit správnost údajů uvedených dodavatelem v seznamu význam-

ných dodávek.“ 

Zadavatel dále uvádí, že v zadávací dokumentaci není uplatněn požadavek na to, aby významné do-

dávky zahrnovaly trolejbusy shodného nebo obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, 

tedy dodávky parciálních nízkopodlažních kloubových trolejbusů.  

V seznamu významných dodávek tedy mohou být uvedeny dodávky i jiných typů trolejbusů, než jaké 

jsou předmětem veřejné zakázky. 

3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Zadavatel dále prodlužuje z interních organizačních důvodů lhůtu pro podání nabídek do 19. 3. 2018 

v 10:00 hod. 

O této změně jsou dodavatelé informováni prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. 

Zadavatel s ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 doplňuje, že se i po prodloužení lhůty 

pro podání nabídek pokusí uzavřít smlouvu tak, aby lhůta 400 dní dle bodu 3.1 závazného návrhu 

smlouvy uplynula před 31. 7. 2019. Pokusí se tedy smlouvu uzavřít nejpozději 26. 6. 2018. 

Pro zvážení rizik spojených s nejistým dnem uzavření smlouvy zadavatel dodavatelům upřesňuje, že 

zadávací lhůta činí tři měsíce a při aktuálně prodlouženém datu podání nabídek (19. 3. 2018) se jedná 

o dobu do 19. 6. 2018 (bez zohlednění případných prodloužení zadávací lhůty, která jsou rizikem do-

davatelů). 
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V Ústí nad Labem dne 22. 2. 2018 

 

 

……………………………… 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Ing. Libor Turek, Ph.D. 

výkonný ředitel společnosti  


