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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 11. 6. 2020 obdržel zadavatel dotazy v této nezměněné podobě:
1. Ve "Výzvě k podání nabídky" v kapitole 2. odst 2.2 oddíl "Technické parametry" požadujete
"podvozek dvounápravový s nájezdovou brzdou" Po přepočítání celkové váhy pódia nám
bohužel vychází, že vámi uváděný podvozek by nesplňoval parametry pro celkovou váhu pódia
včetně podvozku.
Parametry podvozku pro požadovanou velikost pódia proto navrhujeme tyto:
- podvozek dvounápravový se vzduchovou brzdou
- schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
- celková hmotnost 6000 kg
- provozní hmotnost 2300kg
- 4x stavitelná opěrná noha
- kola pod ložnou plochou
- elektro - 13pin , 12V
- 2x zakládací klíny
- velké opěrné kolečko
- rezerva vč.držáku
2. Ve "Výzvě k podání nabídky" v kapitole 3. "Termín a místo plnění veřejné zakázky" odst 3.2
oddíl požadujete " ...protokolární předání a převzetí díla nejpozději do 30.07.2020". S ohledem
na poměrně specifické individuální řešení zakázky navrhujeme reálný termín předání a převzetí
díla 30.10.2020
Dotaz: Je možno změnit termín předání a převzetí díla na 30.10.2020?

Odpovědi:

1. Ve výzvě k podání nabídky, v kapitole 2. odst. 2.2 oddíl "Technické parametry" je možné upravit
technické řešení nápravy, způsob brždění, případně jiné konstrukční prvky tak, aby konstrukce
odpovídala všem požadavkům provozu na pozemních komunikacích, ale zásadním způsobem
neměnila charakter a povahu předmětu zakázky.
2. Pokud je termín předání a převzetí díla stanovený na 30. 7. 2020 s ohledem na specifičnost,
časovou nebo technologickou náročnost zakázky z pohledu zhotovitele nereálný, lze smluvně
sjednat jiný termín, ne však pozdější než 30. 9. 2020

Soubor vysvětlení ZD č. 2 zakázce malého rozsahu „Mobilní podium se zastřešením umístěné na
vlečném zařízení za automobil“ byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 12. 6. 2020 spolu
s upraveným krycím listem a návrhem obchodních podmínek v sekci „termín dodání“.
Zároveň zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky nově na 18. 6. 2020 do 13:00 hodin.

S pozdravem
v.r.
Ing. Soňa Mertová
vedoucí odboru investic
sona.mertova@mesto-kromeriz.cz

