V Ondřejově dne 3. 3. 2017
Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečná informace (v pořadí první) k zadávacím
podmínkám veřejné zakázky Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov
Veřejný zadavatel:

Obec Ondřejov

Vážení uchazeči,
zadavatel na základě vlastního uvážení upravuje zadávací podmínky předmětné veřejné
zakázky.
I.
Zadavatel mění znění zadávací dokumentace odst. 3.2. Lhůty a termíny takto:
Lhůta pro podání nabídek (§ 57 zákona o ZVZ)

10. 4. 2017 do 10:00 hod.

II.
Zadavatel mění znění zadávací dokumentace odst. 6.1.3. Kritérium
úroveň takto:

kvality

–

Technická

V případě kritéria kvality Technická úroveň bude zadavatel hodnotit úroveň nabízeného
automobilu v dále uvedených aspektech, která bude ve vyšší kvalitě, než je požadovaný
minimální standard uvedený zadavatelem v technické specifikaci v příloze č. 4 této zadávací
dokumentace. Dodavatelé v rámci tohoto hodnotícího kritéria mohou nabídnout ke každé
jednotlivé položce rovnocenné řešení. Hodnocení bude probíhat dle níže uvedeného systému
bodového hodnocení.
Převodovka automatická nebo poloautomatická

0 bodů

Převodovka manuální 14 –ti stupňová

70 bodů

CAS není vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče

0 bodů

CAS je vybavena kamerou* pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče

10 bodů

CAS není vybavena tvarově stálou hadicí navijáku vysokotlaku (odolná černá)

0 bodů

CAS je vybavena tvarově stálou hadicí navijáku* * vysokotlaku (odolná černá)

20 bodů

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů.

0 bodů

Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů 100 bodů
technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.
Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo.

0 bodů

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je 100 bodů
vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

III.
Ruší se celý odstavec 7.4. zadávací dokumentace.
IV.
Zadavatel mění znění zadávací dokumentace odst. 9.7. takto:
Nabídky musí být doručeny nejpozději do 10. 4. 2017 do 10:00 hod. poštou, kurýrem, osobně
či jiným vhodným způsobem, v označených uzavřených obálkách ....
V.
Zadavatel mění znění zadávací dokumentace čl. 11. takto:
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. 4. 2017 v 10:00 hodin na adrese sídla
zadavatele Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov. ...
VI.
Mění se znění čl. 15 odst. b) zadávací dokumentace takto:
b) doklady podle odst. 8 písm. d) až j) této zadávací dokumentace, ....,
ruší se v celém rozsahu písm. c) článku 15
a mění se číslování následujícího odst. na „c)“.
VII.
Mění se znění Přílohy č. 4 Technické parametry a Příloha č. 4 – Technické parametry –
tabulka k doplnění takto:
1) zůstává: K bodu 26 přílohy č. 1: Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů
ze slitiny lehkých kovů (ruší se konec věty: .. technologií prizmatických šroubovaných spojů a
lepení).
2) zůstává: K bodu 25 přílohy č. 3: Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo.
(ruší se druhá věta tohoto odst.: Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezové oceli, jakosti
minimálně AISI 316L.).
VIII.
Mění se znění Přílohy č. 4 Technické parametry a Příloha č. 4 – Technické parametry –
tabulka k doplnění takto:
K bodu 23 přílohy č. 1: Zvláštní výstražné zařízení
Typu „dvojice majáků“, umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré
barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného
zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední
straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se
zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

IX.
Další znění uvedených odstavců a stejně tak znění ostatních částí zadávací dokumentace
zůstávají beze změny.
Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené
dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

Příloha:
DI_I_Zadávací dokumentace
DI_I_Příloha č. 4 Technické parametry
DI_I_Příloha č. 4 Technické parametry – tabulka k doplnění

S pozdravem
Mgr. Martina Zábranská Vrátná
za administrátora veřejné zakázky

