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Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídky č.2
V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Dodávka dopravního
automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov“, zadávanou dle směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019,
o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu zadavatele pod ev. č. P22V00000053, zadavatel upravuje
zadávací dokumentaci na základě dotazu dodavatele následovně:

Dotaz č.1
V zadávací dokumentaci požadujete dodat vozidlo nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Při současné situaci na trhu motorových vozidel nelze tento termín garantovat s vozidlem do výroby. Současné
termíny výroby podvozků k dostavbě se pohybují okolo 12 - 14 měsíců. K tomu je nutné počítat ještě 1 měsíc
na samotnou dostavbu a finalizaci. Bude zadavatel akceptovat termín plnění delší než požadovaných 6 měsíců?

Odpověď na dotaz č. 1
Na základě tohoto dotazu a konzultace s poskytovatelem dotace na dodávku dopravního automobilu zadavatel
ve výzvě k podání nabídky čj. MUCL/46409/2022 ze dne 26.04.2022 (dále jen výzva) mění Dobu plnění uvedenou
v odst. 5.1 na 13 měsíců po nabytí účinnosti kupní smlouvy. Stejnou úpravu zadavatel provedl v návrhu kupní
smlouvy, tzn., že v čl. IV. Termín plnění se v odst. 1 Termín dodávky upravuje na „do 13 měsíců od nabytí účinnosti
této kupní smlouvy“.
Opravená výzva a návrh kupní smlouvy jsou přílohou tohoto dokumentu.
V souvislosti se změnou zadávací dokumentace č. 2 zadavatel prodlužuje původní lhůtu pro podání nabídek
do 17. května 2022 do 11:00 h.
Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídky č. 2 včetně příloh je nedílnou součástí
zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej
akceptovat.
Přílohy:
č. 1 - Opravená výzva k podání nabídky_rev.2
č. 2 - Opravený návrh kupní smlouvy_rev.1
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