Zadavatel:

SAKO Brno, a.s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Veřejná zakázka:
„Nákup dvou nosičů kontejnerů s teleskopickým hákem“
nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“)
Evidenční číslo VZ: Z2022-005681

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 98 a § 99 ZZVZ
Společnost SAKO Brno, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne
1. 3. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1 ze dne 1. 3. 2022:
„Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda je, vzhledem k současné situaci na trhu motorových vozidel, možné
prodloužit termín pro dodání vozidel alespoň na 14 měsíců. Požadovaných 8 měsíců nejsme
momentálně schopní garantovat.
Děkuji
s pozdravem“
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Zadavatel dává tuto odpověď:
Dle § 98 odst. 3) a 1) ZZVZ je zadavatel povinen poskytnout vysvětlení zadávací
dokumentace pokud o to požádá dodavatel ve lhůtě osmi (8) pracovních dní před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel nepodal žádost ve stanovené lhůtě. Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací
dokumentace a platí, že nemusí dodržet lhůty stanovené § 98 odst. 1) ZZVZ.
Zadavatel provedl rychlý průzkum aktuální situace na trhu a vyhodnotil, že je vhodné
prodloužit lhůtu pro dodávku vozidel. Na základě průzkumu trhu vyšlo najevo, že nová
přiměřená a dostatečná lhůta pro dodávku vozidel činí 12 měsíců.
Z výše uvedeného důvodu zadavatel mění zadávací dokumentaci – návrh závazné smlouvy
o dílo, jejíž nové znění je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace
může dojít k rozšíření účastníků zadávacího řízení, proto dle § 99 ZZVZ prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek do 28. 3. 2022 10:00 hodin.
Příloha – upravený návrh kupní smlouvy
V Brně dne 2. 3. 2022
SAKO Brno, a.s.
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje

