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Zadávací řízení na veřejnou zakázku: 

 

„nákup 2ks vozidel odtahové služby“ 

  

Ev.č.formuláře: 7202012039817 

 

Poskytnutí dodatečných informací II. – odpověď na dotazy 

Oznámení zadavatele 

Zadavatel obdržel v rámci výběrového zařízení tyto dodatečné dotazy: 

 

dle zadávací dokumentace není blíže specifikována výbava vozidla:  

Vozidlo č.1. 

-hmotnostní kategorie N2 (10-12t) 

-pohon 4x2 s PTO 

-euro 5 

-výstražná světla 

-zabudovaná stanice GPS 

-střední, dlouhá kabina s 3 místy+možnost lůžka 

 

Vozidlo č.2 

-krátká kabina, 3 místa minimálně 

 

Není specifikovaná barva kabiny, výbava kabiny (např.:nezávislé topení, klimatizace, výkon motoru, 

obsah motoru, tip převodovky-manuální, automatická, uzávěrka diferenciálu) 
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Odpovědi: 

K uvedenému dotazu sdělujeme následující informace a vyjádření. Vzhledem k tomu, že vozidlo bude 

buď základní bílé barvy, nebo základní červené barvy, nepovažovali jsme tento detail za tak zásadní, aby 

byl uváděn přímo v zadávací dokumentaci a bude záležet na již konkrétní objednávce vozidla. Navíc tento 

druh barvy dle našeho názoru nemůže mít podstatný vliv na cenu vozidel.  

Výkon motoru, obsah motoru, typ převodovky se může lišit dle jednotlivých výrobců podvozku – vozidla, 

nelze jednoznačně určit tyto parametry a záleží na jednotlivé nabídce výrobců, kteří dle dané váhové 

kategorie určí a doporučí vhodnou motorizaci. Tyto údaje by mohly mít charakter selekce či omezení. 

Detailní výbava kabiny či další technická výbava jako např. uzávěrka diferenciálu není pro nás ve vztahu 

k výběrovému řízení podmínečná. Nelze tuto výbavu detailně konkretizovat, opět závisí na výrobci a 

rozsahu nabízené výbavy, která u některých výrobců může být standardem a u jiných ve výbavě 

příplatkové. Pokud zvážíme nutnost dodatečné výbavy nad rozsah základní ceny, bude řešena jako 

dodatečná objednávka. Tato dodatečná výbava a její případná cena bude řešena již mimo rozsah 

výběrového řízení jako dodatečný náklad, který nebude součástí hodnocení cenových nabídek.  

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Bc. Vladimír Buldra 

náměstek výkonného ředitele pro ekonomii a obchod 

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Revoluční 26 

401 11  Ústí nad Labem 
 


