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Název veřejné zakázky:

Všem soutěžícím

„Mobilní podium se zastřešením umístěné na vlečném
zařízení za automobil“

Systémové číslo veřejné zakázky:

P20V00000026

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Druh zadávacího řízení:

VZMR

Dne 08. 06. 2020 obdržel zadavatel dotazy v této nezměněné podobě:

1. V kapitole 2.2. Popis předmětu veřejné zakázky - oddíl Technické parametry uvádíte požadavek na
konstrukci z AL pódiových nosníků a to, aby v přední části konstrukce byla nosnost pro jevištní techniku
minimálně 60 kg/m2 a ve střední části nosnost 80kg/m2. Nosnost konstrukce se však neudává v m2,
ale standardně v běžných metrech. Prosíme tedy o vysvětlení, jak je myšlena vámi uváděná
požadovaná nosnost konstrukce (tedy v m2), případně o sdělení, zda je požadovaná nosnost
konstrukce myšlena v běžných metrech.
2. V návrhu Kupní smlouvy v kapitole I. odst. 3 požadujete "bezplatný servis po celu záruční dobu".
Rovněž tak v kapitole V. odst. 4 požadujete závazek prodávajícího "Prodávající se zavazuje, že po
dobu záruky, tj. po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím, bude kupujícímu
poskytovat servisní služby zdarma, a to v místě provozovny prodávajícího" Prosíme o vysvětlení, zda je
tímto myšlen pouze a výhradně záruční servis po dobu trvání záruky v případě např. výrobní vady na
dodaném předmětu koupě, nebo je myšlen jakýkoliv běžný servis např. v případě poškození předmětu
koupě bez ohledu na charakter závady a důvodu, jak a kým byla závada způsobena?

Odpovědi:
1. V kapitole 2.2. Popis předmětu veřejné zakázky - oddíl Technické parametry došlo u parametru
nosnosti k administrativní chybě. Míněno je zatížení střechy jevištní technikou na střešní
konstrukci na střední části 8 kg na běžný metr, na krajní části střechy maximálně 6 kg na běžný
metr.
2. Pod označením "bezplatný servis po celu záruční dobu" je míněn záruční servis po dobu trvání
záruky (24-60 měsíců, dle nabídnuté hodnoty) na výrobní a konstrukční vady na dodaném
předmětu koupě. Tedy takové, které nemohly vzniknout běžným provozem v souladu
s dodanými provozními podmínkami a doporučenou údržbou. „Bezplatným servisem“ není

myšlen jakýkoliv běžný servis nevtahující se na záruční podmínky bez ohledu na charakter
závady.

Soubor vysvětlení ZD č. 1 k zakázce malého rozsahu „Mobilní podium se zastřešením umístěné na
vlečném zařízení za automobil“ byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 09. 06. 2020.

S pozdravem
v.r.
Ing. Soňa Mertová
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