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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZAKÁZKA Č. 1
ČÁST B

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
NÁZEV / JMÉNO ZADAVATELE:

MANOLIA Company s.r.o.

SÍDLO:

Osová 8, 594 53 osová Bítýška

IČ:

053 71 058

Dne 4.4.2018 obdržel zadavatel dotaz – žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pro část B
následujícího obsahu:

-

pohon vozíku
Diesel, LPG nebo CNG ?
volný zdvih
malý, velký ?
3 bodové nastupování jak je to myšleno ?
4 cestný rozvaděč
požadujete integrovaný boční posuv + otočné svěrací vidlice, tj.
celkem 5 hydraulických funkcí
otočné svěrací zařízení co se bude manipulovat - délka vidlic ?
nástavce na vidle
jaká má být délka prodloužení ?

Zadavatel na uvedený dotaz sděluje:

pohon vozíku
Diesel.

Diesel, LPG nebo CNG ?

volný zdvih
malý, velký ?
Volný zdvih 150 mm – vidlice při výsunu nahoru vyjedou do výšky 150 mm, pak se začne vysouvat i
celá věž.
3 bodové nastupování jak je to myšleno ?
Jedná se o systém nastupování do VZV, kdy obsluha stroje pokládá nohu na stupačku, má k dispozici
nástupní přední madlo a je sklopná levá opěrka sedadla.
4 cestný rozvaděč
požadujete integrovaný boční posuv + otočné svěrací vidlice, tj.
celkem 5 hydraulických funkcí
Funkce nahoru/dolu (1 funkce), rozevření vidlic (2), otoč (3), boční posuv (4).

otočné svěrací zařízení co se bude manipulovat - délka vidlic ?
Kovové bedny na šrot, min. 1100mm.
nástavce na vidle
Minimálně 2000mm.

jaká má být délka prodloužení ?

Vzhledem k výše vznesenému dotazu zadavatel zároveň provádí úpravu zadávací dokumentace
(zpřesnění a doplnění technických parametrů dodávky pro část B), a to Technické přílohy zadávací
dokumentace pro část B a Přílohy ke kupní smlouvě - část B.
Zároveň zadavatel dle ust. § 99 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to
z původní lhůty do 27.4.2018 8:30 hodin, na novou lhůtu do 10.5.2018 do 8:30 hodin. Otvírání
nabídek pak proběhne dne 10.5.2018 v 9 hodin a hodnocení v 9:30 hod pro část A, v 10:00 hod pro
část B a v 10:30 hod pro část C.
Místo ani způsob podání nabídek se nemění.
Lhůta se přiměřeně prodlužuje pro celou zakázku č. 1 (která je rozdělená na tři části část A, část B a
část C), tedy pro všechny tři části - pro část A, část B i část C.
Současně s tímto dokumentem (Vysvětlení zadávací dokumentace) zadavatel uveřejňuje upravené
dokumenty:
Technická příloha ZD pro část B
Přílohy ke KS pro část B

V Lysé nad Labem, 11.4.2018

……………………………………………………….
MANOLIA Company s.r.o..
právně zast. Mgr. Michaelou Kasper Beňovou,
advokátkou

