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. 3:
V průběhu výše uvedeného zadávacího řízení obdržel zadavatel dne 15. 08. 2019 následující žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz účastníka zadávacího řízení
Dobrý den,
posílám dotaz k sedadlům a zdvořile žádám o jeho zodpovězení.
Dotaz č. 1
U sedadel ve věži bod 4.1 a u sedadla technického pracovníka bod 3.3 v zadávací dokumentaci jsou
uvedena sedadla typové řady 7 s bezpečnostním pásem.
Bohužel sedadla řady 7 nedisponují bezpečnostním pásem.
Dotaz zní, jestli je možné typovou řadu 7 nahradit sedadly řady 5?
Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20. 08. 2019
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel na základě obdrženého dotazu mění text uvedený ve výkrese č. T-TECH-1-S-18-2 s názvem
VYBAVENÍ VOZU_ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ (VÍCEÚČELOVÁ TRAMVAJ).
Původní text technické specifikace:
- MECHANICKY ODPRUŽENÉ SEDADLO (typová řada 7)

-

mění zadavatel tímto na nové znění textu:
MECHANICKY ODPRUŽENÉ SEDADLO (typová řada 5) s bezpečnostním pásem.
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
V průběhu výše uvedeného zadávacího řízení obdržel zadavatel dne 16. 08. 2019 následující žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz účastníka zadávacího řízení
Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1
Bod 3.8 MONITOR: Monitor o takové uhlopříčce splňující požadavky pro použití v drážním vozidle
není dostupný, nejbližší dostupná velikost je 16“. Je možné použít tuto velikost?
Dotaz č. 2
Bod 5.2 SBĚRAČ: Dodá zadavatel komponenty zařízení, které je specifikováno v příloze „Popis
požadavků na umístění měřícího zařízení geometrických parametrů trolejového vodiče?
Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 20. 08. 2019
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel uvádí, že monitor v požadovaném rozměru je dostupný i v provedení s certifikací pro drážní
provoz, nicméně s ohledem na účel použití vozidla umožní nahradit monitor pro drážní provoz
monitorem průmyslovým, odolným vibracím, napájeným 24V, který nebude mít ostré hrany (dle
vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah). Zadavatel však
zmenšení úhlopříčky nepřipouští.
Odpověď na dotaz č. 2
Viz. odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (odpověď zadavatele na dotaz č. 5).
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 30. 09. 2019 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 09. 2019 v 10:00 hod.
Zadavatel zahájí otevírání nabídek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne
30. 09. 2019 v 10:00 hod.

V Ostravě dne 20. 08. 2019

Digitálně
podepsal Bc. Iveta
Janečková
Datum: 2019.08.20
09:08:40 +02'00'
……………………………….
za Dopravní podnik Ostrava
Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu

Bc. Iveta
Janečková
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