Naše čj.
Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail
ISDS

LOM/2021/ÚOL-3494
Ing. Monika Dřevová

Datum

31. 03. 2021

+420 296 505 458
+420 702 239 281
monika.drevova@lompraha.cz

drpizqr

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: DODÁVKY LETECKÝCH OLEJŮ, VAZELÍN A KAPALIN

1)

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele
1) Naše společnost „*“ může nabídnout místo produktů MOBIL JET OIL II.
a AEROSHELL OIL W 560 naše produkty „B“ a „C.“ Naše produkty jsou schválené
a odpovídají standardu MIL-PRF-23699F. Můžeme se do této veřejné zakázky
přihlásit? Jak bychom o to mohli požádat?1
2) Posílám podmět, jehož smyslem je řešení stability cen dotčených produktů po dobu
platnosti smlouvy. Vhledem k trvající COVIDové krizi dochází v posledních měsících
ke skokovým nárůstům cen základních materiálů, produktů a služeb. Jen v případě
olejů a provozních kapalin v letošním roce někteří výrobci zdražují už podruhé a jsou
avizována další zdražení. Prosím vás o zvážení úpravy rámcové dohody o možnost
odstoupení dodavatele od plnění smlouvy za předpokladu nečekaného nárůstu ceny
produktu nebo služeb (kontejnerová doprava).

2)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem
1) Letecké oleje MOBIL JET OIL II. a AEROSHELL OIL W 560 jsou schválené
náhrady výrobce vrtulníků MIL pro originální motorový olej B3V. Produkty „B“
a „C“ z vaší nabídky odpovídají standardu MIL-PRF-23699F, avšak oleje zn. „*“
nejsou uvedeny v seznamu schválených náhrad maziv pro provoz vrtulníků MIL.
Z tohoto důvodu oleje zn. „ * “ nesplňují naše požadavky a neumožňují nám jejich
použití při údržbě a provozu vrtulníků MIL.
V případě, že se budete chtít zúčastnit veřejné zakázky na dodávku leteckých olejů,
vazelín a kapalin MOBIL JET OIL II. a AEROSHELL OIL W 560, zašlete na e-mail

1

Název společnosti a produktů, uvedené v dotazu, byly anonymizovány.

monika.drevova@lompraha.cz žádost o předběžnou registraci do elektronického
nástroje E-Zak.
2) Zadavatel uznává argument dodavatele o nestabilitě cen na trhu dotčených produktů
po dobu platnosti smlouvy a rozhodl o následujících změnách v rámcové dohodě:


Odstavec 5.1. Dohody se mění a nahrazuje následujícím zněním: „Ceny zboží uvedené
v příloze č. 1 této dohody jsou v korunách českých (CZK) bez DPH, (případně v měně
EUR nebo USD). Jednotkové ceny, uvedené v příloze č. 1 jsou cenami nejvýše
přípustnými a jsou platné do 31. 12. 2021. Změna ceny pro další období bude
stanovena dohodou smluvních stran vždy dle aktuálního vývoje cen ropných produktů
na trhu; musí se vždy jednat o cenu v místě a čase obvyklou, nikoliv vyšší, než za jakou
dodavatel prodává zboží jiným odběratelům. V případě, že žádná ze smluvních stran
neuplatní práv na změnu ceny pro následující období nejpozději do 30. 11.2021, má se
za to, že cena zůstává beze změny“



odstavec 9.5 Dohody se mění a nahrazuje následujícím zněním: „Tuto dohodu lze
kdykoliv v průběhu její platnosti ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Dohoda
může být ukončena před uplynutím doby dle bodu 8.3. tohoto článku, kteroukoli
smluvní stranou výpovědí i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Předčasné ukončení Dohody objednatelem
nezakládá právo dodavatele na náhradu ušlého zisku.“

V souvislosti s uvedeným dotazem došlo k aktualizaci přílohy č. 3 zadávací
dokumentace - Závazný vzor rámcové dohody. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu
ve smyslu odst. 2 § 99 zákona, zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek o 19 dní.
Nový termín pro podání nabídek je 3. května 2021, 10:00 hodin.
Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele aktualizovaný dokument: Přílohu č.
3_Závazný vzor rámcové dohody.
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