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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE Č. 2

Zadávací řízení:
Veřejná zakázka sektorového zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „zákon“)

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky

Otevřené řízení

Název veřejné zakázky:
„Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů“

Zadavatel veřejné zakázky:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s
Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111
IČ: 250 13 891

Veřejná zakázka: „Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
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1.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel obdržel následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky:
„V příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, je v bodě 6.2.
stanoven požadavek na použitý typ sběrače – „Tyč sběrače lomená, s vnitřní duší, která je zároveň použita
jako vodič“.
V současné době není na trhu dostupné řešení, u kterého je dodavatel sběrací soustavy schopen zodpovídat
za hodnotu izolačního stavu mezi ocelovou spodní tyčí a připojovacím místem kabelu k hliníkové duši sběrací tyče, a to v řádném provozu.
Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy budou nabídnuty sběrače lomené poloautomatické s horními laminátovými sběračovými tyčemi s vnitřním kabelem, který je uvnitř tyče připojen přímo ke sběrací hlavici?“
2.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

S ohledem na to, že zadavatel po zvážení žádosti dodavatele rozhodl změnit zadávací dokumentaci a
prodloužit lhůtu pro podání nabídek (viz samostatné oznámení), vysvětluje zadavatel již změněné zadávací podmínky takto:
Potvrzujeme, že zadavatel bude akceptovat řešení zahrnující sběrač lomený poloautomatický s horními
laminátovými sběračovými tyčemi s vnitřním kabelem, který je uvnitř tyče připojen přímo ke sběrací
hlavici, neboť takové řešení splňuje požadavky zadavatele stanovené v bodě 6.2 technické specifikace
předmětu veřejné zakázky.
V Ústí nad Labem dne 22. 12. 2017

………………………………
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti
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