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Veřejná zakázka: „Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG“  

Oznámení o změně zadávací dokumentace č. 2 

ZMĚNA ZADÁVACÍ  

DOKUMENTACE Č. 2 

 

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 
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s . 
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Veřejná zakázka: „Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG“  

Oznámení o změně zadávací dokumentace č. 2 

1. OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel oznamuje dodavatelům, že na základě stanovených podmínek pro financování veřejné za-

kázky, které jsou uvedeny v bodu 1.5 zadávací dokumentace, mění zadávací dokumentaci v částech, 

které se týkají doby dodání autobusů. 

Zadavatel mění údaje o předmětu veřejné zakázky v bodu 2.1 zadávací dokumentace tak, že nově zní: 

„2.1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks (devíti kusů) nízkopodlažních nízkoemisních autobusů 

s pohonem CNG (s předpokladem dodání 5 ks autobusů do 15. 12. 2019 a s předpokladem dodání 4 ks 

autobusů do 31. 3. 2020) dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či po-

skytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, anebo z 

návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.“ 

Zadavatel mění údaje o době plnění veřejné zakázky v bodu 2.6 zadávací dokumentace tak, že nově zní: 

„2.6. Doba plnění veřejné zakázky 

Zadavatel požaduje dodání 5 ks autobusů v dodací lhůtě od 1. 1. 2019 do 15. 12. 2019. 

Zadavatel požaduje dodání 4 ks autobusů v dodací lhůtě od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020. 

Při pozdějším než očekávaném uzavření smlouvy se dodací lhůta prodlouží tak, aby její konec činil 

180 (sto osmdesát) dnů od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.“ 

Zadavatel dále mění přílohu č. 2 k zadávací dokumentaci – závazný návrh smlouvy tak, jak je vyznačeno 

v přílohách A a B tohoto oznámení. 

O této změně zadavatel informuje rovněž prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. 

2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 10. 2018 v 10:00 hod. 

Zadavatel neshledal jako potřebné prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, neboť provedená změna spočí-

vající v částečném zkrácení dodací lhůty nemůže rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení 

O této změně jsou dodavatelé rovněž informováni prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. 

3. PŘÍLOHY: 

Příloha A -  Závazný návrh smlouvy (nové znění k 13. 9. 2018) 

Příloha B -  Závazný návrh smlouvy (porovnávací verze) 

 

V Ústí nad Labem dne 13. 9. 2018 

 

 

……………………………… 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Ing. Libor Turek, Ph.D. 

výkonný ředitel společnosti 


