
V Ostravě dne 23. 01. 2018 
 
 

Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
 „Vozidlo v kategorii N1 s valníkovou korbou 2018“ 

 
zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava, 

Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00, IČO: 000 97 381 
 

Tímto sděluji dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu, a to k následujícím dotazům dodavatele:  
 
Dotaz: 
Výberové konanie by podľa termínu podania všetkých ponúk malo byť ukončené 5.2.2018 a termín 
dodania vozidla je maximálne do 3.4.2018. To znamená, že víťaz výberového konania bude mať necelé 
2 mesiace čas na prípravu vozidla. Moja otázke znie, či sú tieto termíny nastavené správne a či na nich 
trváte tak, ako sú uvedené. Objednanie, výroba, dodanie a dodatočné úpravy vozidla vyžadujú v našom 
prípade približne 4 mesiace času. Akceptovali by ste aj takýto termín? Iné by to bolo v prípade, že by 
sme mali podobné vozidlo skladom, čo bohužiaľ nemáme. 
 
Odpověď: 
Termín uvedený v bodu II. zadávací dokumentace, tj. 03. 04. 2018 je závazným termínem pro dodání 
zboží a nemůže být překročen. Jiný termín nebude zadavatelem akceptován s tím, že pokud by 
dodavatel v závazném vzoru kupní smlouvy termín dodání  změnil, upozorňuje zadavatel, že nabídka 
takového uchazeče bude vyřazena.  
 
Dotaz:  
V zadaní požadujete šírku vozidla maximálne 2000 mm. Jedná sa o šírku vrátane zrkadiel? V našom 
prípade je šírka bez zrkadiel 1994 mm, ale spolu so zrkadlami je to 2300 mm. Boli by tieto rozmery 
prijateľné? 
 
Odpověď:  
Uvedené rozměry jsou z hlediska technických podmínek zařízení akceptovatelné a odpovídají zadání. 
Uváděná šířka maximálně 2000 mm je šířkou bez zrcadel.  
 
Dotaz:  
V zadaní požadujete rozmery valníku (korby) dĺžka 2600 mm, šírka 2000 mm a výška 400 mm. Naše 
vozidlo má rozmery valníku - dĺžka 2539 mm, šírka 1940 mm a výška 392 mm. Boli by tieto rozmery 
akceptované, alebo by bola naša ponuka vyradená pre nesplnenie parametrov?  
 
Odpověď:  
Ano, parametry uvedené v dotazu dodavatele jsou akceptovatelné. Údaje, které uvádí dodavatel, jsou 
vnitřními rozměry korby, v technické specifikaci v zadávací dokumentaci byly uvedeny vnější rozměry 
korby. Jedná se o stejný standartizovaný výrobek. 
 
 
 
Mgr. Lucie Stachová 
v zastoupení zadavatele 


