VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4
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 30. června 2021
Dne 30. června 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím zprávy elektronické pošty zaslané na
adresu administrátora zakázky od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace:
Dovoluji si Vás požádat o informaci k veřejné zakázce města Litomyšl na DA pro město Litomyšl, obec
Nová Ves a obec Pohodlí.
1. Ve schválených technických podmínkách v bodě 6b je uvedena šířka zavazadlového prostoru min. 1
250mm. Je možné nabídnout vozidlo s šířkou zavazadlového prostoru 1 230mm ? Tento rozměr je
omezen na udanou hodnotu krytem ovládání zadní klimatizace a zadního topení. Je tento parametr
pro zadavatele akceptující ?
2. Ve schválených technických podmínkách v bodě 7 je uvedena nosnost střešního nosiče 150 kg. Je
možné nabídnou vozidlo se střešním nosičem, který má nosnost 150 kg ale po odečtení váhy
samotného nosiče se nosnost snižuje na 118 kg. Je tato nosnost pro zadavatele akceptující ?
Za odpověď Vám předem mnohokrát děkuji.

Odpověď zadavatele:
Co se týče bodu 6b, je nutné, aby rozměry zavazadlového prostoru byly takové, aby se zde dala
umístit europaleta. Jestliže rozměr 1230 mm vyhovuje naložení standardní europalety, lze jej
z pohledu zadavatele akceptovat.

Pokud jde o nosnost střešního nosiče dle bodu 7, pojetí nosnosti popsané tazatelem, je pro
zadavatele akceptovatelné. Je samozřejmě nezbytné, aby se nosič nezdeformoval v případě, že
na něm bude pracovat hasič s břemenem či zátěží.

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