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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 18. června 2021
Dne 18. června 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím zprávy elektronické pošty zaslané na
adresu administrátora zakázky od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace:
V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vás tímto žádáme
o doplnění a změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce:
Zadavatel:

Město Litomyšl
Bratří Štastných 1000
570 20 Litomyšl

Název veřejné zakázky:

„Dodávka hasičských vozidel pro JSDH města“
Část 1: Dodávka cisternové automobilové stříkačky“

Bod 3.49 technických podmínek
Elektrocentrála 400/230 V, parametry nejméně - výkon 6,8 kW (3 f), 5,5 kW (1 f), motor čtyřtaktový,
zážehový, palivo benzín automobilový, startování elektrické, největší výkon motoru 11,2 kW (3600
ot.min-1), osazení zásuvkami – 2 x 230 V, 1 x 12 V, 1 x 400 V, hmotnost nejvíce 100 kg
Zdůvodnění žádosti o změnu:
Výše uvedené požadavky splňuje pouze elektrocentrála HERON 15HP/6,8kW (400V), 5,5 kW (230V) –
elektrický start. Tato elektrocentrála má krytí pouze IP23M, což není dostačující. Dle vyhlášky č.
53/2010, kterou se měmí vyhláška č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, musí
mít elektrocentrála umístěná v cisternové automobilové stříkačce krytí nejméně IP 44.

Návrh změny:
Specifikovat nové parametry elektrocentrály, která má krytí nejméně IP44.
Bod 3.2 technických podmínek
Ovládací části vozidlové analogové radiostanice a vozidlového digitálního terminálu a ovládání
zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny u stropnice čelního skla tak, aby byly plně
obsluhovatelné z místa velitele, ve výjimečných případech dostupné i z místa řidiče. S ohledem na
bezpečný provoz na pozemních komunikacích a především výhledu z místa řidiče CAS, budou svedeny
do úrovně přístrojové desky samostatná přípojná místa, pro mikrofony od analogové radiostanice,
digitálního terminálu a mikrofon vrzu a to mezi pozici strojníka a velitele.
Zdůvodnění žádosti o změnu:
Na základě informace od zástupce výrobce digitálního terminálu typu TPM 900 (výrobce Airbus
Defence and Space) není v nabídce příslušenství TPM 900 prodlužovací kabel, který by umožnil
přesunutí mikrofonu do úrovně přístrojové desky mezi pozici strojníka a velitele. Existuje pouze
prodloužený kabel od terminálu k mikrofonu o délce cca. 800 mm, kterým uvedený požadavek nelze
technicky vyřešit.
Návrh změny:
Mikrofon digitálního terminálu vozidlového digitálního terminálu bude umístěn u stropnice čelního
skla tak, aby byl plně obsluhovatelný z místa velitele, ve výjimečných případech dostupný i z místa
řidiče.
Za kladné vyřízení žádosti děkujeme.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel připomínky zvážil a přistupuje k následujícím úpravám v zadávací dokumentaci:
Ad Bod 3.49 technických podmínek:
Jelikož v technických podmínkách popisovaná elektrocentrála nesplňuje požadavky na krytí
IP44, je množné nahradit ji jiným typem s krytím IP 44. Dodávaná elektrocentrála musí mít jinak
obdobné parametry, jaké jsou uváděny ve specifikacích - Bod 3.49 technických podmínek
(Elektrocentrála 400/230 V, parametry nejméně - výkon 6,8 kW (3 f), 5,5 kW (1 f), motor
čtyřtaktový, zážehový, palivo benzín automobilový, startování elektrické, největší výkon motoru
11,2 kW (3600 ot.min-1), osazení zásuvkami – 2 x 230 V, 1 x 12 V, 1 x 400 V, hmotnost nejvíce 100
kg).
Ad Bod 3.2 technických podmínek:
Z důvodu, že digitální terminál některých výrobců nenabízí prodlužovací kabel pro možnost
umístění mikrofonu na palubní desku mezi velitele a strojníka, budou všechny mikrofony od
analogové radiostanice, digitálního terminálu a VRZU umístěny na stropnici vozidla. Je to proto,
aby byly mikrofony soustředěny na jednom místě.

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