Nákup pásových nosičů nářadí (rok 2022)

otevřené řízení

Č. j. PVL-10547/2022/830

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zápis v obchodním rejstříku:
Statutární orgán:
Zastoupen:
Datová schránka:
Profil zadavatele:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
70889953
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
gg4t8hf
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Nákup pásových nosičů nářadí (rok 2022)
Druh zadávacího řízení:
otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 24. 1. 2022

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 7. 2. 2022
Jako zájemce o účast ve výběrovém řízení máme tyto dotazy k zadávací dokumentaci.
Otázka č. 1:
Termín dodání - požadavek ZD je 150 kalendářních dní. Dodací termíny nejen techniky jsou všeobecně
několikanásobně delší než tomu bylo v předchozích letech. Dle naší zkušenosti se situace nestabilizovala a naopak
se stále zhoršuje. Domníváme se, že je to obecná situace na mnoha trzích a pokud si zadavatel přeje obdržet kvalitní
nabídky, máme za to, že dodací termín k této zakázce je třeba volit minimálně 270 dní.

Otázka č. 2:
Požadavek
ZD
technické
parametry
“pryžové
pásy
s
ocelovými
hroty”
Naše zkušenost s tímto druhem pásů je, že jejich výhoda je jen ve velmi úzkém specifickém provozu a nevýhody
značné při pohybu po všech typech povrchů jen ne měkkých (dílna, dvůr, obrubníky, nájezdy, korba vozíku, podlaha
dodávkového automobilu. Tyto problémy částečně řeší požadovaná gumová odnímatelná ochrana, ale to znamená
nezanedbatelnou
časovou
ztrátu
každý
pracovní
den
několikrát.
Naše stroje používají pro zvýšení přilnavosti na kluzkých površích na pásech ocelové segmenty ve tvaru “W”
Vzhledem k tomu, že mají vyšší svahovou dostupnost než požadujete (60 st.) je toto řešení funkční a osvědčené bez
výše zmíněných komplikací. Můžeme nabídnout toto řešení?

Otázka č. 3:
Požadavek
ZD
technické
parametry
“šířka
pásů
min.
250
mm”
Šířka pásů stroje, který chceme nabídnout je 230 mm. Pásy jsou na strojích optimalizovány pro dostatek gripu i
rozklad hmotnosti stroje na podložku. Vhodnost máme ověřenou praxí. Můžeme nabídnout tuto šířku?
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Otázka č. 4:
Požadavek ZD technické parametry – „ochranný rám proti překlopení ve střední části stroje“. Stroje, které
chceme nabídnout mají ochranný rám pouze v zadní části. Máme ověřeno zkouškami, že v případě převrácení
nebyl rám uprostřed potřeba a kapotáž stroje ochránil zadní rám. Můžeme nabídnout toto řešení.
Děkujeme za Vaše odpovědi

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE VZTAHU K ŽÁDOSTI ZE DNE 7. 2. 2022
Zadavatel k výše uvedené žádosti sděluje následující.
Ad 1.: Zadavatel sděluje, že posouvá termín dodání ze 150 kalendářních dnů na 270 kalendářních dnů od
data podpisu smlouvy.
Ad 2.: Zadavatel sděluje, že trvá na požadavku „pryžové pásy s ocelovými hroty“ u položek plánu č. 32 a 37.
Ad 3.: Zadavatel upravuje požadavek v technické specifikaci v položkách plánu č. 32, 37, 55 a 61 parametr
šířka pryžových pásu, a to takto: „Šířka pryžových pásu – min. 230mm“.
Ad 4: Zadavatel sděluje, že trvá na požadavku „Ochranný rám proti překlopení ve střední části stroje“ u
položek plánu č. 32, 37, 55 a 61.
Nad rámec výše uvedených změn zadávací dokumentace zadavatel sděluje, že provedl dodatečnou úpravu
technické specifikace. U položky č. 22 v rámci položky plánu č. 37 zadavatel upravil hodnotu požadovaného
parametru, a to takto: „Min. boční svahová dostupnost při maximální šířce stroje 1 300mm – 55st.“.
Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje nové znění kupní smlouvy
včetně technické specifikace ze dne 9. 2. 2022, kde všechny změny textu v souvislosti s tímto vysvětleném za
účelem přehlednosti uvedl odlišnou barvou.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na povinnost předložit v nabídce návrh kupní smlouvy vč. technické
specifikace ve znění uveřejněném společně tímto vysvětlením, a nikoliv ve znění předcházejícím.
Zadavatel dále sděluje, že z důvodu vlivu změny provedené tímto vysvětlením zadávací dokumentace na
okruh účastníků zadávacího řízení, prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek o
celou její původní délku.
Nová lhůta pro podání nabídek: 14. 3. 2022 do 10.00 hod.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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