Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 61974757,
Veřejná zakázka:
„Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice“
Sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
(podle ust. § 98 ZZVZ)
Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění
dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 09.09.2019
Pokud jde o:
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice
Technická specifikace
Kompaktibilita zařízení s dálkovým dohledem mazníků dle standartu DPO –viz příloha č. 7 ZD
/realizace dálkového dohledu těchto 3 mazníků není součástí tohoto zadávacího řízení/
Priloha c 8 zd? (3 DÁLKOVÝ DOHLED)
Otázka 1: Je vyžadováno dálkové ovládání, pokud ano, nebo je popsáno v příloze 8 (a nikoli v
příloze 7, jak je uvedeno výše) nebo. Není vyžadováno dálkové ovládání? K čemu je tedy příloha
8?
Pokud jde o:
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel uzná dodavatelem předloženou referenci (dodávku), která byla zahájena před termínem
26.08.2014 a v požadovaném období byla dodávka (či její část odpovídající požadavku zadavatele)
řádně dokončena a předána, což dodavatel uvede do seznamu významných dodávek.
Otázka 2: Je datum „před termínem 26.08.2014“ nesprávné? Není to zamýšleno po tomto datu?
Pokud jde o:
(iv) prokazatelný útlum hluku min. 10 dB, a to předložením záznamu (protokolu, zprávy, posudku,
apod.) z měření hluku akreditovanou laboratoří ke každé jednotlivé dodávce, před a po instalaci
mazníků na kolejnice.
Otázka 3:
Předmětem výběrového řízení jsou mazací zařízení používaná pro stabilní a přesné rozdělení a
dávkování materiálu - maziva. Samotná zařízení neprodukují hlučný výsledek, ale jsou dána
materiálem. Důkazem, který je vyžadován, je tedy v podstatě účinek použitého materiálu. Měl by
dodavatel vydat důkaz materiálu? Kolik z takového materiálu by měl dodavatel zařízení plnit do
mazacího zařízení nebo dodávat jako součást nabídky?
Pro zamýšlená stávající umístění instalace:
Otázka 4: Kdo provádí stavební práce - výkop a po instalaci beton z betonu?
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Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 ze dne 11.09.2019
Ad 1)
Zadavatel po kontrole Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Technická specifikace, upravil
administrativní chybu, a to na str. 2 této Přílohy v bodě 1. Minimální technické požadavky, ve třetím
řádku tabulky číslo přílohy z čísla 7 na číslo 8, na kterou se zde odkazuje, tzn.:
Původní znění:
„Kompaktibilita zařízení s dálkovým dohledem mazníků dle standartu DPO – viz příloha č. 7 ZD /
realizace dálkového dohledu těchto 3 mazníků není součástí tohoto zadávacího řízení/“
Nové znění:
„Kompaktibilita zařízení s dálkovým dohledem mazníků dle standartu DPO – viz příloha č. 8 ZD /
realizace dálkového dohledu těchto 3 mazníků není součástí tohoto zadávacího řízení/“
Zadavatel dále uvádí, že dálkový dohled nad mazníky není součástí tohoto výběrového řízení. Příloha
č. 8 je zde přiložena pouze informativně, aby potencionální dodavatelé měli informaci o tomto záměru
zadavatele k další modernizaci dodávaného zařízení.
Ad 2)
Zadavatel, v rámci prokázání Technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZVVZ a dle
bodu 4.3.1. Zadávací dokumentace, požaduje Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem
za posledních pět (5) let před zahájením zadávacího řízení.
Zadavatel uzná dodavatelem předloženou referenci (dodávku), která byla zahájena před termínem
26.08.2014, avšak v požadovaném období (tj. v posledních pěti (5) letech před zahájením zadávacího
řízení) byla tato dodávka (či její část odpovídající požadavku zadavatele) řádně dokončena a předána,
což dodavatel uvede do Seznamu významných dodávek.
Ad 3)
Dodavatel je povinen doložit měření útlumu hluku na jím již realizovaných maznících stejného typu.
Dodavatel tímto prokáže, že jím dodané zařízení je schopno s použitím vhodného maziva, snížení hluku
o požadovanou hodnotu dosáhnout. Dodávka maziva není součástí tohoto poptávkového řízení.
Zadavatel dále uvádí, že způsob prokázání útlumu hluku je podrobně popsán v čl. 4 ZD, odst. 4.3., bodě
4.3.1. písmeno (iv).
Ad 4)
Všechny montážní, stavební práce a ostatní činnosti k zajištění plnění předmětu smlouvy zajistí
dodavatel mazníků na své náklady, tak jak je zadavatelem specifikováno v Zadávací dokumentaci
a jejích přílohách.

V Ostravě dne 11.09.2019

podepsal Jana Červenková
Jana Červenková Digitálně
Datum: 2019.09.11 10:27:32 +02'00'
Jana Červenková
specialista nákupu
Příloha:
- Příloha č. 4 ZD – Technická specifikace oprava 20190911
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