název dokumentu:

zadavatel:

ZMĚNA (DOPLNĚNÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupen:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a
Ing. Martinem Vojtíškem – členem představenstva

název zakázky:

Pořízení automobilového cisternového návěsu
pro přepravu PHL

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2022 – 039143

č.zakázky zadavatele:

266/22/OCN

/

(nadlimitní zakázka v otevřeném řízení)

Podle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), mění tímto zadavatel čl. 1.8. zadávací dokumentace u doby plnění
(dále též jen „ZD“) předmětné zakázky, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2022 pod
evidenčním číslem Z2022 – 039143 a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky:
https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_1018.html .
Článek 1.8. ZD nově zní:
1.8. Doba a místo plnění veřejné zakázky
doba plnění:
Zadavatel stanoví požadovanou lhůtu pro předání kompletního předmětu plnění veřejné zakázky dodavatelem
zadavateli: nejdéle do 23. prosince 2023
místo plnění:
-

místem plnění, tj. předání a převzetí návěsu, je servisní provozovna dodavatele na území České
republiky, toto místo je rovněž místem předání a převzetí předmětu plnění dle podmínek sjednaných v
kupní smlouvě; „

Dále se zadavatel s ohledem na povahu změny rozhodl, že se dosavadní lhůta pro podání nabídek (do 8. 11.
2022 do 11´00) mění a je nově stanovena do 22. 11. 2022 do 11´00 hod. na elektronickou adresu předmětné
zakázky na profilu zadavatele E-ZAK.

V Praze dne: 21. 10. 2022

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Pavel Ševčík
Pavel
Datum:
Ševčík 2022.10.21
13:23:34 +02'00'
.....................................................

Ing. Pavel Ševčík
ČEPRO, a.s., Odd centrálního nákupu,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
pavel.sevcik@ceproas.cz; tel.: 221 968 247, 739 240 286
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