DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL:

Operátor ICT, a.s.

Sídlem:
Zastoupený:

Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a JUDr. Matejem
Šandorem, Ph.D., místopředsedou představenstva
027 95 281

IČO:
(dále jen „zadavatel“)

Dodávka diskového pole II
Zadavatel tímto analogicky dle ZZVZ z vlastní vůle uveřejňuje změnu zadávací dokumentace spočívající
v úpravách Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku a Závazném vzoru smlouvy.
Zadavatel oba aktualizované dokumenty dokládá k tomuto oznámení a pro vyloučení pochybností dále
změny shrnuje níže.
Výzva k podání nabídek
- čl. 11 Výzvy se doplňuje o odstavec: „Z provozních důvodů - dlouhých dodacích lhůt předmětu
plnění - stanoví Zadavatel závaznou podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Vybraný dodavatel je povinen na písemnou výzvu zadavatele, učiněnou zároveň s oznámením
o výběru, obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů, doložit:
o písemné potvrzení výrobce o rezervaci zboží, které je předmětem plnění této veřejné
zakázky. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že toto potvrzení nelze nahradit
čestným prohlášením dodavatele;
o za dodavatele podepsaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.
V případě neposkytnutí součinnosti vybraného dodavatele ve výše uvedeném smyslu je
zadavatel vůči tomuto dodavateli oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši ceny předmětu
plnění a dále oslovit k uzavření smlouvy dodavatele dalšího v pořadí dle provedeného
hodnocení.“
Závazný vzor smlouvy
- odst. 11.2 Smlouvy nově zní: „Pro případ prodlení Prodávajícího s poskytnutím Předmětu plnění
dle této Smlouvy v rozsahu a termínu uvedeném v této Smlouvě se stanovuje smluvní pokuta
ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty se nevylučuje s postupem
dle odst. 12.2.1 této Smlouvy.“
- odst. 12.2 Smlouvy nově zní: „Kupující je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této
Smlouvy v případě:
o 12.2.1 že Prodávající neposkytne Předmět plnění ve lhůtě k tomu stanovené dle odst.
3.1 této Smlouvy i přes písemnou výzvu Kupujícího, nebo
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o

-

12.2.2 Prodávající je v prodlení s odstraněním vad Předmětu plnění po dobu delší než
15 dní.“
doplňuje se nový odst. 12.8, který zní: „Kupující si analogicky dle ust. § 100 odst. 2 ZZVZ
vyhrazuje právo změnit Prodávajícího v průběhu plnění veřejné zakázky v případě, že dojde k
odstoupení Kupujícího od této Smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12. odst. 12.2.1 Smlouvy. V
takovém případě je Kupující oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s účastníkem,
který se po hodnocení umístil jako druhý v pořadí za vybraným dodavatelem (Prodávajícím),
popř. s účastníkem, který se umístil jako třetí v pořadí, odmítne-li druhý v pořadí tuto smlouvu
na plnění veřejné zakázky podepsat. Při změně dodavatele (Prodávajícího) bude smlouva na
plnění veřejné zakázky uzavřena s nabídkovými cenami nového vybraného dodavatele (nového
Prodávajícího).“

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.07.2021 do 10.00
hod.
Další zadávací podmínky zůstávají beze změny.

V Praze dne 15.07.2021

Michal
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