Pořízení nového dopravního automobilu DA L1Z
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Smrkovice

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Právní forma:

Město Písek
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
00249998
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Název veřejné zakázky:

Pořízení nového dopravního automobilu DA L1Z
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Smrkovice
dodávky
zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Výše uvedený zadavatel, sděluje všem dodavatelům, v souladu s ustanovením čl. 6 zadávací
dokumentace, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše
uvedené veřejné zakázce.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
Článek 3 zadávací dokumentace – Doba plnění zakázky:
Závazný termín dokončení plnění: do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Zdůvodnění žádosti o změnu:
Současná situace s dodávkami vozidel (podvozků) se velmi zkomplikovala a žádný z výrobců
nám není schopen potvrdit dodání podvozku v požadovaném termínu. Aktuální termíny dodání
podvozků se pohybují v rozsahu 7 až 8 měsíců od data podpisu kupní smlouvy. K tomu je
třeba připočítat ještě další čas (2 až 3 měsíce) spojených s přestavbou na „Vozidlo zvláštního
určení – požární“ a vestavbou požárního příslušenství.
Návrh změny:
Závazný termín dokončení plnění:

do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Odpověď:
Zadavatel mění závazný termín na dokončení plnění:
do 10 měsíců ode dne nabytí
účinnosti smlouvy.
Se změnou doby plnění zakázky se mění i návrh Kupní smlouvy. Od této chvíle je jediným
platným návrhem kupní smlouvy příloha zadávací dokumentace s názvem: P01 - Kupni
smlouva_opravena verze, tento návrh kupní smlouvy účastník doplní a učiní součástí nabídky
jako návrh Smlouvy.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:
Dotaz:
Příloha č. 1 kupní smlouvy:
Zadní vestavba s regálovým systémem s výsuvy (pro uložení a snadné vyjmutí technických
prostředků – technické prostředky dadány zadavatelem).
Zdůvodnění žádosti o změnu:
V zadávací dokumentaci není uvedeno pro jaké technické prostředky má být zadní vestavba
a regálový systém uzpůsoben. Předpokládáme, že se jedná o další položky nad rámec výbavy

Pořízení nového dopravního automobilu DA L1Z
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Smrkovice
v provedení základním. Toto je velice důležité z hlediska projektu rozmístění výstavby ve
vozidle s ohledem na prostorové možnosti vozidla, rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy
a rovněž na výslednou cenu nabízeného vozidla. Z tohoto důvodu žádáme o seznam položek
požárního vybavení které dodá zadavatel nad rámec výbavy v provedení základním.
Návrh změny:
Seznam položek požárního vybavení které dodá zadavatel nad rámec výbavy v provedení
základním.
Odpověď:
Technické prostředky v zadní nástavbě budou obdobné jako u dopravního automobilu v
provedení speciálním s motorovou stříkačkou (MS), a to bez:
- dýchacích přístrojů,
- motorové řetězové pily,
- nádoby na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile,
- náhradních tlakových láhvích.
Navíc bude doplněna o elektrocentrálu 230/400 V.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:
S ohledem na výše uvedené dodatečné informace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání
nabídek do 21. 06. 2021 do 09:00 hodin.

V Písku dne 09. 06. 2021

______________
město Písek
Ing. Zuzana Čížková
odbor správy majetku

