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Dodatečné informace č. 1 k ZD č.j.: HSBM- 511-04/2014
Zadavatel veřejné zakázky „Cisternová automobilová stříkačka“, evidenční číslo 490 250, využil
§ 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a poskytuje
uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti na základě
řešení námitky proti zadávací dokumentaci a upřesňuje znění Zadávací dokumentace těmito
dodatečnými informacemi ve znění bodu č. 4 „Odůvodnění veřejné zakázky“.
Technická podmínka:
„Pohonná jednotka CAS splňuje emisní normu EURO V“.
Odůvodnění technické podmínky:
Vozidlo CAS bude zařazeno po přihlášení do provozu v ČR ve zvláštním režimu do
systému HZS ČR s požadavkem na budoucí možnost nasazení dodávaného požárního
automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních
pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového
stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit potíže se zásobováním
jednotek požární ochrany například činidlem Ad blue, případně pohonnými hmotami z
distribuční sítě. Vozidlo CAS bude výhradně určeno pro vnitřní potřebu státu, v rámci plnění
úkolů jednotek požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
Po celou dobu své životnosti bude využíváno výhradně k účelům, pro které je konstruován,
nebude využíván jiným provozovatelem a nebude používán ani ke komerčním účelům.
Konstrukce dodávaného vozidla musí umožňovat provoz bez činidla Ad blue a to bez
omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby, či
servisních zásahů během provozu, či po jeho ukončení. Při použití jednotného paliva,
označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přídavných aditiv.
Zadavatel prodlužuje termín podání nabídek do 10. 10. 2014 do 10:00 hodin.
Dodatečné informace byly taktéž zveřejněny na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514702/16349030/HSBM-511/2014
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