A L B E R T I N U M,

odborný léčebný ústav, Žamberk

Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK

IČ 00196096

DIČ CZ00196096

příspěvková organizace
Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Dodávka malotraktoru“

Dodatečná informace č.1
Poskytnutí dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Dodávka malotraktoru“ na základě dotazů uchazečů.
Veřejný zadavatel:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
00196096
CZ00196096

1. uchazeč se obrátil na zadavatele s následujícími dotazy k veřejné zakázce:
Dobrý den,
dle telefonického rozhovoru vznáším dotaz k Technické specifikaci vozidla – malotraktoru. Vámi
navolenou specifikaci a předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nelze splnit v těchto bodech:
1. Přesný dotaz uchazeče:
-elektrohydraulicky ovládaná uzávěrka obou diferenciálu – (v této třídě malotraktorů se nabízí
pouze mechanické ovládání diferenciálů)
Odpověď zadavatele:
Zadavatel po posouzení situace upřesňuje zadávací podmínky takto:
- Pohon 4 x 4, min. mechanicky ovládané uzávěrky obou diferenciálů
2. Přesný dotaz uchazeče:
-klimatizovaná kabina –(nenabízíme a kdybychom nabízeli tak se nevlezeme do požadované
hodnoty stroje)
Odpověď zadavatele:
Na základě uvedeného dotazu a provedení průzkumu trhu, zadavatel upouští od požadavku na
splnění tohoto parametru a požaduje pouze uzavřenou bezpečnostní kabinu řidiče s topením pro
provoz v zimních podmínkách a možností větrání pro provoz v letním období.
3. Přesný dotaz uchazeče:
-počet rychlostí 12 rychlostí vpřed – 12 rychlostí vzad (v této třídě strojů se vůbec nenabízí)
Standardně se nabízí 8 vpřed a 8 vzad
Odpověď zadavatele:
Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky takto:
- Počet rychlostí min. 8 rychlostí vpřed a 8 rychlostí vzad
-
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4. Přesný dotaz uchazeče:
-mezinápravové PTO-2000 ot.min ( k dané specifikaci stroje nelze taktéž splnit)
Prosím vyjádření
Děkuji
Odpověď zadavatele:
Po zvážení užitných vlastností, kdy zadavatel požaduje zejména možnost případného připojení
v budoucnu dokoupeného žacího ústrojí buď na přední, nebo zadní závěs, na splnění tohoto
parametru netrvá a vypouští jej ze zadání.
2. uchazeč se obrátil na zadavatele s následujícími dotazy k veřejné zakázce:
1. Přesný dotaz uchazeče:
Dobrý den, rád bych vznesl dotaz k technickému parametru požadovanému u výše uvedené VZ.
Parametr – Mezinápravové PTO 2000 ot/min
Opravdu požadujete splnění tohoto parametru? Dle dlouholetých zkušeností a veřejně dostupných
informací nevíme, jaký stroj by mohl kombinaci vašich parametrů s výše uvedeným parametrem splnit.
Trváte na splnění tohoto parametr, nebo je možné nabídnout stroj bez mezinápravové hřídele? Pokud
nabídnu stroj a nesplním tento parametr budu nekompromisně vyřazen?
Děkuji za odpověď…
Odpověď zadavatele:
Po zvážení užitných vlastností, kdy zadavatel požaduje zejména možnost případného připojení v
budoucnu dokoupeného žacího ústrojí buď na přední, nebo zadní závěs, na splnění tohoto
parametru netrvá a vypouští jej ze zadání.

V Žamberku dne 27. června 2019

Za zadavatele

……………………………………………….
Ing. Vladimír Fabián v. r.
vedoucí útvaru HS – administrátor veřejné zakázky
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