Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 61974757, DIČ: CZ61974757
Veřejná zakázka:
„Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG II.“
otevřené řízení
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle 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.
Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 02. 11. 2020):
Uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku si dovoluje požádat o vysvětlení zadávací dokumentace,
konkrétně přílohy č. 4 - Technická specifikace.
V bodu 1.2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE je požadován dvounápravový nízkopodlažní minibus.
Dále se uvádí: Požadujeme nízkopodlažnost takovou, aby nástup do vozidla byl bez schodů v celé šířce
dveří, taktéž plocha pro stojící cestující, invalidní vozík nebo kočárek. Případné podesty a stupně pod
sedadly se musí co nejvíce omezit. Nutné podběhy nad koly mají být umístěny tak, aby prostor pro
cestující byl optimálně využit.
Rozumí uchazeč správně požadavku, že prostor dvoukřídlých předních i zadních elektricky ovládaných
dveří, které jsou určeny pro nástup a výstup cestujících, stejně jako celá plocha určená pro stojící
cestující, invalidní vozík nebo kočárek i celý průchozí prostor od předních dveří k zadním dveřím nesmí
být členěn žádným schodem či stupněm?
Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 05. 11. 2020
Zadavatel vysvětluje, že celý prostor dvoukřídlých předních i zadních dveří musí být bez schodů a taktéž
celá plocha pro stojící cestující, invalidní vozík nebo kočárek musí být bez schodů. Zadavatel ponechává
technické řešení průchozího prostoru na dodavateli, ve smyslu zachování nízkopodlažnosti dle přílohy
č. 4 – Technická specifikace bod 1.2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE.

Ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Zadávací podmínky,
tj. zadávací dokumentace včetně všech příloh, a vysvětlení zadávací dokumentace jsou uveřejněny na
profilu zadavatele dostupné z adresy: https://profily.proebiz.com/profile/61974757 .
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V Ostravě dne 05. 11. 2020

Digitálně podepsal

Magda
Magda Tabačíková
2020.11.05
Tabačíková Datum:
11:02:35 +01'00'

Magda Tabačíková
hlavní specialista nákupu
útvar ředitele nákupu a investic
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