VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
Identifikace veřejné zakázky:
Název:

„Dodávka hasičských vozidel pro JSDH
města Litomyšle:
Část 1: Dodávka cisternové automobilové
stříkačky
Část 2: Dodávka tří hasičských dopravních
automobilů“

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Druh řízení:

Otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Město Litomyšl

Sídlo:

Bratří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

IČ:

002 76 944

Žádost dodavatele ze dne 16. června 2021
Dne 16. června 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím zprávy elektronické pošty zaslané na
adresu administrátora zakázky od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace:
Dobrý den,
prosím o zodpovězení níže uvedeného dotazu. V zadávací dokumentaci (stejně jako v Kupní smlouvě)
je k termínu plnění uvedeno:
2.1 Doba plnění
Předpokládaná doba plnění je následující: Předpokládaný termín zahájení zakázky: červenec 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky: březen 2022 Termíny pro jednotlivé části zakázky jsou
následující:
Požadovaný termín realizace části 1:
do 9 měsíců od oznámení zadavatele, že kupní smlouva
nabyla účinnosti.
Požadovaný termín realizace části 2: do 6 měsíců od oznámení zadavatele, že kupní smlouva
nabyla účinnosti.
Provedeným průzkumem trhu u výrobců jsme zjistili, že tyto doby odpovídají samotnému dodání
podvozků vozidla, kdy je nutno k této době přičíst výrobu nástavby vozidla v procesu přestavby na
zásahový požární automobil, což je dále cca 3 – 4 měsíce. Optimální doba je s ohledem na současné
doby dodání podvozků a situaci v průmyslu s ohledem na přetrvávající problémy s celosvětovou
pandemií koronaviru 12 měsíců.

Otázka č. 1:
Prodlouží zadavatel dobu plnění na 12 měsíců u části 2?
V technické specifikaci bod 19 uvádíte, že CAS je vybavena:
 Světlomety v provedení LED
 Vnější sluneční clonou se zabudovanými přídavnými světlomety.
Otázka č. 2:
S ohledem na znalost výbavy podvozků dostupných na trhu splňujících požadovanou technickou
specifikaci žádáme o upřesnění, zda jsou tím myšleny a požadovány :
 Přídavné zapuštěné světlomety v provedení LED
 Vnější sluneční clona
Za odpověď děkuji

Odpověď zadavatele:
Ad Otázka č. 1: Zadavatel dne 15. června 2021 vydal vysvětlení nabídky, v němž upravil lhůtu pro
dodání 3 DA na 9 měsíců v souladu s kladným stanoviskem MVČR, které souhlasilo s dodáním
nejpozději do konce června 2022. Razantnější posun lhůty (např. 12 měsíců zmiňovaných
dodavatelem v žádosti o vysvětlení ZD) není s ohledem na stanovisko MVČR možný. Zadavatel
v souvislosti s vydaným vysvětlením č. 1 také nahrál na profil aktualizované znění smlouvy
a prodloužil zákonným způsobem lhůtu pro podání nabídek.
Ad Otázka č. 2: Specifikace uvedeného zařízení je myšlena tak, že CAS bude vybavena sluneční
clonou a přídavnými zapuštěnými světlomety v provedení LED (v přední masce). Ostatní
světlomety jsou myšleny v klasickém provedení.

S ohledem na charakter podaného vysvětlení se lhůta pro podání nabídek dále nemění.
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