VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Věc: Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Zajištění komplexního systému nakládání se směsným
komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže" / Vysvětlení zadávací
dokumentace č. 3
Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že jeden z účastníků užšího řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na služby „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním
odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže“ (evidenční číslo Z2021-028391) (dále jen
„Zakázka“) v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel, Město Kroměříž, IČO: 00287351, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž (dále jen
„Zadavatel“), tímto poskytuje požadované vysvětlení zadávací dokumentace, jak je uvedeno níže.
Dotaz 3:
zadavatel požaduje dle bodu 6.4.1. d) i) ii) předložení " technické dokumentace výrobce(ů) příslušných vozidel
...... a doklady prokazující shodu vydaný příslušným orgánem ...."
Je dostačující tyto požadavky předložit formou velkého technického průkazu? Pokud by vozidlo nebylo ve
shodě s normami, nebylo by zaspáno v rejstříku vozidel a nebyl by mu VTP vystaven. Děkuji.
Vysvětlení Zadavatele k dotazu 3:
Pro splnění požadavků stanovených v odstavci 6.4.1(d)(i) a (ii) zadávací dokumentace Zakázky Zadavatel
požaduje předložení technické dokumentace výrobce(ů) vozidel, které bude dodavatel využívat pro

realizaci Zakázky a doklad prokazující shodu vydaný příslušným orgánem, tak, aby bylo prokázáno, že
vozidla, která bude dodavatel při realizaci Zakázky využívat byla nejpozději ke dni podání nabídky
schválena pro užívání na pozemních komunikacích v České republice. Tyto doklady jsou nezbytné pro
to, aby Zadavatel mohl posoudit, zda dodavatel má skutečně k dispozici vozidla TKO – emise EURO VI
vybavená vážním systémem nástavby a další vozidla s emisemi min. EURO V.
Zadavatel se nedomnívá, že technickou dokumentaci výrobce vozidel je možné nahradit velkým technickým
průkazem, u dokladu prokazujícího shodu lze toto nahrazení připustit.
______________________________________________
Zadavatel nepovažuje toto vysvětlení za takovou změnu/doplnění zadávací dokumentace, jejíž povaha
by mohla mít vliv na délku lhůty pro podání nabídek. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
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