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zakazky@lesycr.cz

Veřejná zakázka:

Dodávka 1 ks nákladního automobilu s kontejnerem pro LZ Kladská

Evid. 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. 2
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, resp. § 99 zákona,
poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění
zadávací dokumentace.
Toto vysvětlení/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.
Číslo
položky
1.

Znění dotazu/Znění vysvětlení zadávací dokumentace
Vysvětlení zadávací dokumentace (poskytnuto dne 6.12.2018)
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - doručena dne 30.11.2018
Dotaz č.2: Žádáme o bližší vysvětlení pojmu bremsomat.
Odpověď :
Ad Dotaz č.2)
Co se týče pojmu „bremsomat“ je myšleno zařízení, které umožní řidiči nastavit si rychlost při
jízdě z kopce a vozidlo ji bude udržovat na zvolené hodnotě automaticky, stejně jako když si
nastavujete rychlost na tempomatu a vozidlo si udržuje rychlost na rovině nebo do kopce.
Toto zařízení nebo spíše funkce může být zakomponována do tempomatu, kdy vozidlo při
nastavení určité rychlosti na tempomatu při překročení této hodnoty např. o 2 km/h začne
samo udržovat tuto rychlost anebo do fce. retardéru, kdy je možno si nastavit určitou rychlost
a vozidlo ji automaticky udržuje při jízdě z kopce na nastavené hodnotě.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - doručena 3.12.2018
Dotaz č.3: Co se týče termínu dodání kompletního vozidla 5 měsíců od účinnosti kupní
smlouvy, tento termín je nesplnitelný vzhledem tomu, že kompletní vozidlo se skládá s více
komponentů, které dodává vícero subdodavatelů. Prosím o prodloužení termínu na 7 měsíců
od podpisu KS.
Odpověď :
Ad Dotaz č.3)
Termín dodání vozidla se ponechává na 5 měsících ode dne účinnosti kupní smlouvy (viz čl.
3.1. ZD).

2.

Změna zadávací dokumentace (poskytnuta dne 6.12.2018)
Z důvodu prodlení zadavatele s poskytnutím vyžádaného vysvětlení zadávací dokumentace o
1 pracovní den oproti lhůtě stanovené v ustanovení § 98 odst. 4 zákona zadavatel přistoupil
k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 20.12.2018. do 10:00
hodin a termín neveřejného otevírání obálek s nabídkami stanovený na 20.12.2018 od 10.00
hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na den 21.12.2018
do 10:00 hodin a termín neveřejného otevírání obálek s nabídkami na 21.12.2018 od
10:00 hodin.

Ing. Mgr. Jitka Hejlová
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

