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Veřejná zakázka:

Dodávka 1 ks nákladního automobilu s kontejnerem pro LZ Kladská

Ev. č. VZ:

Z2018-040550

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona poskytuje vysvětlení
zadávací dokumentace.
Toto doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.
Číslo
položky
1.

Znění dotazu/Znění vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (poskytnuta dne 4.12.2018)
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – doručena dne 3.12.2018
Dotaz č. 1: Prosím pro upřesnění, co jsi představujete v sekci 1) Kontejnerová nástavba: Numerická signalizace chyb ??
2) Posypová nástavba: Možnost ponechání a používání závěsu na vozidle (podvozku)
Odpověď :
Ad Dotaz č.1)
1) Numerická signalizace chyb ?? Tímto bodem je myšleno, že kontejnerová nástavba bude
schopna v případě nějaké chyby (poruchy) tuto sama diagnostikovat a tuto chybu zobrazit na
displeji pomocí číselného (numerického) kódu. Nerozhoduje, jestli displej bude umístěn na
ovládání nebo přímo na řídící jednotce nebo i samostatně.
2. Možnost ponechání a používání závěsu na vozidle (podvozku) Tento parametr je vypsán
proto, aby konstrukce posypové nástavby umožňovala použití zadního tažného zařízení
(závěsu) při nasazení posypové nástavby na vozidle a dále aby nebylo nutné z nějakého

důvodu demontovat zadní závěs při nasazování posypové nástavby. Za samozřejmé se
považuje to, že v případě nutnosti použití zadního závěsu bude nutné odklopit (zvednout
nahoru) zadní rozmetadlo nebo případně demontovat zadní posypové skluzy. Používání
zadního závěsného zařízení v kombinaci s posypovou nástavbou se uvažuje jen pro případ
vyproštění vozidla samotného nebo případně jiného vozidla.
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Lesy České republiky, s.p.

