Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 61974757, DIČ: CZ61974757
zápis: vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104
Veřejná zakázka: „Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo“
otevřené řízení
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMETNACE
podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
(dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „zadavatel“) obdržel v níže uvedeném termínu žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o
vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení
zadávací dokumentace ve smyslu ust. 98 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zveřejní na Profilu zadavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
V průběhu výše uvedeného zadávacího řízení obdržel zadavatel dne 16. 07. 2019 následující dotaz:
Dotaz účastníka zadávacího řízení
Dobrý den,
zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1
Uchazeč se dotazuje zadavatele, zda je možné doložit výkres č. T-TECH-1-E-18-1, o kterém se
zadavatel zmiňuje v dokumentu – rozsah prací_190307.
Dotaz č. 2
Uchazeč se dotazuje zadavatele, zda je možné doložit soupis nově přidaných kabelových svazků pro
natažení nových vodičů, o kterém se zadavatel zmiňuje v dokumentu – rozsah prací_190307.
Dotaz č. 3
Uchazeč se dotazuje zadavatele, zda je možné doložit popis úpravy spínacího programu řadiče, o
kterém se zadavatel zmiňuje v dokumentu – rozsah prací_190307, konkrétně článek 1.3 – Panel řidiče.
Dotaz č. 4
Je možné poskytnou bližší informace (fotodokumentace + popis technického stavu), popřípadě
umožnit prohlídku původní konstrukce věže, o kterém se zadavatel zmiňuje v dokumentu – rozsah
prací_190307, konkrétně článek 4.1. – Věž.
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Dotaz č. 5
Uchazeč se dotazuje zadavatele, zda je možné poskytnout soupis materiálu dodávaného objednatelem,
v případě, že objednatel nějaký materiál dodává.
Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18. 07. 2019
Odpověď na dotaz č. 1 až č. 3
Zadavatel se omlouvá za administrativní pochybení a dokládá níže uvedené dokumenty:
- Výkres č. T-TECH-1-E-18-1,
- Soupis nově přidaných kabelových svazků pro natažení nových vodičů,
- Popis úprav spínacího programu řadiče.
Zadavatel pro úplnost uvádí, že o výše uvedené přílohy rozšiřuje přílohu č. 5 ZD – Technická
specifikace předmětu plnění.
Odpověď na dotaz č. 4
Dle čl. 3 zadávací dokumentace organizuje Zadavatel prohlídku místa plnění, na které bude účastníkům
umožněna prohlídka původní konstrukce věže.
Odpověď na dotaz č. 5
Zadavatel (objednatel) nebude dodávat žádný materiál.
Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení
s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to do 23. 08. 2019 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 08. 2019 v 10:00 hod.
Zadavatel zahájí otevírání nabídek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne
23. 08. 2019 v 10:00 hod.

Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_18. 07. 2019:
Příloha č. 5 ZD – Technická specifikace předmětu plnění_doplněná_18. 07. 2019.

V Ostravě dne 18. 07. 2019

Bc. Iveta
Janečko
vá

Digitálně
podepsal Bc.
Iveta Janečková
Datum:
2019.07.18
09:00:05 +02'00'

Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu
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