MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Č.j.: MV-50058-3/PO-PSM-2014

V Praze dne 28. května 2014
Počet listů: 2

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídek č.j. MV-50058-2/PO-PSM-2014
Zadavatel zveřejňuje níže uvedené dodatečné informace k veřejné zakázce „Automobil
osobní“ zveřejněné výzvou k podání nabídek a na profilu zadavatele dne 22. 5. 2014.

Dotaz č. 1.1:
Zadavatel požaduje dodání plnohodnotného rezervního kola totožného s letními koly.
Tímto žádáme o informaci, zda výše uvedenému požadavku Zadavatele vyhovuje dodání
vozu s plnohodnotným rezervním kolem s plechovým diskem nebo Zadavatel požaduje
dodání plnohodnotného rezervního kola s totožným diskem z lehkých slitin jako na voze?
Dotaz č. 1.2:
V technické specifikaci je uvedeno „plnohodnotné rezervní kolo totožné s letními koly“,
prosím uvést, zda je slovo „totožné“ myšleno rozměrově nebo zda má být kolo skutečně
stejné jako na vozidle, to znamená, že má být disk z lehkých slitin.
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že požaduje dodání plnohodnotného rezervního kola s totožným diskem
z lehkých slitin jako na voze.

Dotaz č. 2. 1:
Zadavatel požaduje dodání vozu vybaveného bezpečnostními světly na výplních předních
a zadních dveří. Jako Uchazeč o veřejnou zakázku máme v nabídce model vozu, který
disponuje pouze bezpečnostními světly na výplních předních dveří (ne zadních).
Tímto žádáme o informaci, zda jako Uchazeč můžeme podat nabídku obsahující vybavení
vozu bezpečnostními světly na výplni předních dveří a zároveň nebyli vyloučeni z důvodu
absence nabídky na bezpečnostní světla na výplních zadních dveří?
Dotaz č. 2. 2:
Trvá zadavatel na dodání vozidla s bezpečnostními světly na výplních předních i zadních
dveří, nebo akceptuje nabídku vozidla, které bude mít bezpečnostní světla pouze na výplních
předních dveří?
Odpověď:
Zadavatel akceptuje nabídku obsahující vybavení vozu bezpečnostními světly pouze na
výplních předních dveří.
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Dotaz č. 3:
Zadavatel požaduje dodání vozu vybaveného hasicím přístrojem práškovým 1 kg (typové
označení PG1LE) vč. držáku a umístění v zavazadlovém prostoru. Model vozu, který
hodláme v zakázce nabídnout, disponuje hasicím přístrojem upevněným pod sedadlem
řidiče/spolujezdce.
Tímto žádáme o informaci, zda jako Uchazeč můžeme podat nabídku obsahující umístění
požadovaného hasicího přístroje pod sedačkou řidiče/spolujezdce a zároveň nebyli vyloučeni
z důvodu nabídky odlišného než požadovaného provedení umístění hasicího přístroje?
Odpověď:
Zadavatel akceptuje nabídku obsahující umístění požadovaného hasicího přístroje
pod sedačkou řidiče/spolujezdce.

Dotaz č. 4:
U lhůty dodání uvádíte „do 3 měsíců od podpisu smlouvy“, momentálně výrobce stanovil
lhůtu dodání pro Škoda Octavia Combi 14 – 16 týdnů, tj. 4 měsíce. Na základě těchto
informací nejsme schopni garantovat lhůtu dodání 90 dnů. Lze prodloužit lhůtu dodání?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že trvá na dodání do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Dotaz č. 5
V technické specifikaci uvádíte „dálkové otevírání víčka palivové nádrže“, má zadavatel
namysli klapku palivové nádrže Push – Push s elektrickým odemknutím?
Odpověď:
Zadavatel má, namysli klapku palivové nádrže s délkovým odemknutím (např. elektrickým
nebo lankem)

Lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami se z výše uvedeného důvodu
prodlužuje na den 9. 6. 2014 v 10:00 hodin.
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Ing. Vlastimil Gothard
ředitel odboru provozního a správy majetku

