Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1,
zahrnující též změnu výzvy
1. Název veřejné zakázky
Soustava 4 ks stojanových zvedáků

2. Zadavatel
Název
Sídlo
Identifikační číslo
Zastoupený

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice
63217066
Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

3. Vysvětlení výzvy k podání nabídek
Zadavatel přistupuje k následujícím vysvětlením výzvy k podávání nabídek na základě dotazů
dodavatelů:
Dotaz č. 1: Doba plnění: Předmět plnění bude zadavateli dodán do 15. 2. 2019. Od data podání
se jedná v podstatě o dvouměsíční termín realizace. Bylo by možné plnění
prodloužit o 1-2 měsíce od data rozhodnutí?
Odpověď: Prodloužení termínu doby dodání je možné, a to do 31. března 2019. V této
souvislosti zadavatel provádí změnu č. 1 výzvy k podávání nabídek.
Dotaz č. 2: Technická specifikace: Automatický, skupinový nebo jednotlivý provoz zvedáků?
Automatický = celá souprava? Skupinový = pár?
Odpověď: Provoz zvedáků platí tak, jak je uvedeno v dotazu. Tedy automatický provoz = celá
souprava, skupinový provoz = pár.
Dotaz č. 3: Ovládací panel na každém jednotlivém stojanovém zvedáku. Je tím myšleno
ovládací panel napevno na každém sloupu, nikoliv přenosný?
Odpověď: Ovládací panel musí být na každém zvedáku, lhostejno zda pevný nebo přenosný.
Pokud dodavatel má ovládací panel přenosný, musí jím být vybaven každý zvedák,
přičemž z každého zvedáku musí být možné ovládat celou soupravu.
Dotaz č. 4: Součástí dodávky bude i manipulační zařízení pro zajištění přesunu jednotlivých
stojanových zvedáků. Je tím myšleno, že každý stojan bude osazen hydraulickým
pojezdem typu paletového vozíku?
Odpověď: Zadavatel nespecifikuje typ manipulačního zařízení. Smyslem požadavku je možnost
přesunutí každého jednotlivého zvedáku. Je tak možné dodat jak přenosné zařízení
typu paletového vozíku (nikoliv nutně s hydraulickým pojezdem) nebo jednotlivé
zvedáky osadit technologií (manipulační podvozek), která umožní jejich ruční
přesun bez dalšího zařízení. Pokud se jedna o doplňkové zařízení (např. zařízení
typu paletového vozíku), postačí jedno takové zařízení pro celou dodávku. Pokud je
manipulační zařízení pevnou součástí zvedáku, musí jím být osazen každý zvedák.
1

4. Změna výzvy k podání nabídek
 V kapitole 6. výzvy v bodě a) Doba plnění se lhůta pro dodání předmětu plnění
prodlužuje do 31. března 2019.

V Pardubicích dne: 28. 11. 2018

ing. Tomáš Pelikán, v.r.
místopředseda představenstva
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