Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757
Veřejná zakázka:
„DODÁVKA NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA CNG POHON“
evidenční číslo VZ 491738

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3
zpracovaná a předkládaná dle ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 61974757 (dále jen „zadavatel“), jako zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky vedené pod názvem „DODÁVKA NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ NA CNG POHON“, evidenční
číslo VZ 491738 (dále jen „veřejná zakázka“), obdržel dne 8. 8. 2014 žádost o poskytnutí dodatečných
informací k zadávacím podmínkám.
Na dotazy k zadávacím podmínkám uvedené níže, poskytuje zadavatel v zákonné lhůtě tyto
odpovědi:
Dotaz č. 26:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Příloha č. 3 a 4 zadávací dokumentace, čl. XII. odst. 7.
Zadavatel uvádí, že ze záruk a garancí jsou vyloučeny pouze součásti podléhající běžnému
opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty (a to pouze tyto komponenty:
brzdové obložení, brzdové kotouče, žárovky, pneumatiky, gumičky stěračů, filtrační vložky, klínové
řemeny).
S ohledem na výše uvedenou podmínku „a to pouze tyto komponenty" žádá uchazeč zadavatele o
informaci, jak budou posuzovány reklamace ostatních součástí podléhajících běžnému opotřebení:
 pojistky, jističe,
 akumulátory,
 pryžové součásti pružných uložení (silentbloky, měchy pérování),
 pryžové hadice,
 tlumiče pérování (mimo výrobní vady),
 náhradní díly, maziva, oleje, provozní kapaliny, které jsou předepsány k výměně v rámci
pravidelných prohlídek.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 26:
Zadavatel v čl. XII odst. 7 uvedl taxativní výčet komponentů podléhající běžnému opotřebení. U
ostatních komponentů zadavatel požaduje záruku na jakost v délce 60 měsíců na tyto komponenty,
jako jsou např. jističe, akumulátory, pryžové součásti pružných uložení, pryžové hadice, tlumiče
pérování. Zadavatel v technické specifikaci požaduje jističe jako zdroj ochrany el. obvodu nikoli
pojistky. V případě náhradního dílu, který je vyměněn v záruce a způsobí únik provozních kapalin,
zadavatel požaduje náhradu těchto provozních kapalin. Náhradní díly, maziva, oleje, provozní
kapaliny, které jsou předepsány k výměně v rámci pravidelných prohlídek, jsou z garance vyloučeny.

Dotaz č. 27:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Příloha č. 3 a 4 zadávací dokumentace, čl. XII. odst. 11. písm. a)
Zadavatel v rámci záruky za jakost v délce 60 měsíců požaduje mimo jiného také, aby se tato záruka
vztahovala na zachování kapacity akumulátorů.
Uchazeč žádá zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku. Z povahy výrobku a typu provozu
(autobus městské hromadné dopravy) není možné tento požadavek uchazečem a výrobci
akumulátorů dodržet.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 27:
Zadavatel trvá na dodržení záruk za jakost v délce 60 měsíců a požaduje mimo jiného také, aby
se tato záruka vztahovala na zachování kapacity akumulátorů.

Dotaz č. 28:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Příloha č. 3 a 4 zadávací dokumentace čl. XII. odst. 15.
Jako důvod nedosažení garantované životnosti nemůže Kupující uvést přetěžování autobusů.
Autobusy musí být konstruovány tak, aby při běžném způsobu používání (tj. při obsazení všech míst k
sezení a celé plochy pro stojící cestující s výjimkou plochy, kde by stojící cestující nepřípustně
omezovali výhled řidiče) nemohlo dojít k přetížení kterékoliv nápravy nebo k překročení celkové
hmotnosti Jednočlánkového autobusu.
Uchazeč žádá zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku z následujících důvodů:




vozidlo je vyrobeno a homologováno dle platné evropské a národní legislativy,
na základě předchozího je pro vozidlo stanovena celková obsaditelnost, která se odvíjí od
výše uvedených předpisů a tyto údaje následně výrobce či dodavatel zanese do Osvědčení o
registraci vozidla a tímto deklaruje maximální přípustné hodnoty pro konkrétní vozidlo,
uchazeč nemá žádné nástroje k ovlivnění toho, zda je vozidlo v reálném provozu přetěžováno
či nikoli, tato povinnost je plně na straně provozovatele vozidla a tudíž za přetěžování vozidla
nemůže nést uchazeč jakoukoliv odpovědnost a zadavatel nemůže nedodržení této povinnost
přičítat k tíži uchazeče.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 28:

Zadavatel trvá na dodržení výše uvedeného znění požadavku.
Zadavatel má za to, že v případě splnění evropské a nadnárodní legislativy bude Příloha č.
3 a 4 zadávací dokumentace čl. XII. odst. 15 splněna .

Dotaz č. 29:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Příloha č. 3 a 4 zadávací dokumentace čl. XII. odst. 17.
Kupující požaduje dodržení míry provozuschopnosti vypočtené jako podíl provozuschopných dnů a
kalendářních dnů, vynásobený konstantou 100, samostatně za každý rok provozu v době záruky, ve
výši 97% u každého vozidla.
Uchazeč žádá zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku ve smyslu vyhodnocení míry
provozuschopnosti za celou flotilu vozidel.
ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 29:
Zadavatel uvádí, že trvá na dodržení výše uvedeného znění požadavku stanovené v čl. XII, odst. 17
smlouvy.
Zadavatel provádí vyhodnocení míry provozuschopnosti u každého vozidla samostatně za každý rok
provozu na stávajících vozidlech v době záruky a nadále chce pokračovat ve vyhodnocení míry
provozuschopnosti ve výši 97% u každého vozidla samostatně za každý rok provozu v době záruky.
Tento požadavek zadavatele vyplývá ze závazku zajištění veřejné služby v oblasti poskytování
hromadné městské dopravy.
Dotaz č. 30:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Uchazeč v návrzích smluv nenalezl definice „pozáruční oprava" a žádá zadavatele o informaci, zda je
tento typ oprav zahrnut v definici dle čl. XII. odst. 22, tedy že oprava prováděná v době po skončení
záruky za jakost je považována za opravu mimozáruční.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 30:
V rámci vyloučení všech pochybností zadavatel vysvětluje níže uvedené pojmy.
Definice „pozáruční oprava“ je oprava prováděná v době po skončení záruky za jakost.

Definice“mimozáruční oprava“ je oprava prováděna v době záruky, ale dané součásti
podléhají běžnému opotřebení (např. filtrační vložky, atd.) nebo opravy po dopravních
nehodách

Dotaz č. 31:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Příloha č. 3 a 4 zadávací dokumentace, čl. XII. odst. 24. písm. a), b)
Uchazeč žádá zadavatele o informaci, jakým způsobem bude postupována v případech větších oprav,
výměn podskupin či skupin nebo např. havárií. V těchto případech jsou dle názoru uchazeč termíny
pro odstranění vad požadované zadavatelem pro opravy výše uvedené nereálné a technicky
nemožné.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 31:
Zadavatel uvádí, že v rámci celého smluvního vztahu, tedy i při řešení větších oprav bude zadavatel
postupovat zcela v souladu se smlouvou, která bude uzavřena s vybraným uchazečem v rámci každé
části veřejné zakázky.
Z důvodu minimalizace prostojů a minimalizaci nákladů zadavatel trvá na dodržení termínu pro
odstranění vad požadované zadavatelem na výše uvedené opravy.
V souladu s ustanovením XII odst. 24 závazných návrhů smluv zadavatel uvádí, že případná vzájemná
dohoda smluvních stran při řešení jednotlivých větších oprav, popř. výměn podskupin či skupin, není
vyloučena a bude posuzována vždy v konkrétním případě.

Dotaz č. 32:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Příloha č. 3 a 4 zadávací dokumentace, čl. XIII. odst. 2. písm. b), c), d), čl. X. odst. 4.
Uchazeč žádá zadavatele o přehodnocení těchto požadavků, které jsou dle názoru uchazeče
nastaveny velmi nevyváženě, neboť aniž by zadavatel využil svého nároku na okamžité odstoupení od
smlouvy, může uchazeči dle čl. X. odst. 4. neustále účtovat smluvní pokuty. Uchazeč pro úplnost
dodává, že výše každé jednotlivé smluvní pokuty je v případě části 1 VZ v řádech stovek tisíc a v
případě části 2 VZ v řádech desítek tisíc.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 32:
Uvedená ustanovení jsou zcela v souladu s právními předpisy a zadavatel nebude provádět jejich
úpravu. Co se týká rozdílnosti finančních pokut části 1 VZ a části 2 VZ zadavatel uvádí, že že v první
části veřejné zakázky je požadováno dodání až 90 vozidel, kdežto u části 2 VZ je požadováno pouze
až 15 vozidel.
Uvedené smluvní pokuty byly ze strany zadavatele stanoveny zcela v souladu se ZVZ.

Dotaz č. 33:
Části 1 a 2 veřejné zakázky
Uchazeč žádá zadavatele v souvislosti s:
 požadovaným rozsahem nabídek pro obě části VZ,
 dodatečnou informací k zadávacím podmínkám č. 1, kterou obdržel dne 07.08.2014,
 s dotazy uchazeče odeslanými zadavateli dne 05.08.2014,
 dotazy, které jsou obsahem tohoto dokumentu,
 prodloužení lhůty pro podání nabídek o 10 pracovních dnů, tak aby uchazeč mohl
zodpovědně zpracovat dodatečné informace a připravit nabídku.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 33:
Zadavatel uvádí, že v odpovědi na dodatečné informace uveřejněné 11. 8. 2014 na profilu
zadavatele stanovil novou lhůtu pro podání nabídek (pro obě části veřejné zakázky), která uplyne
dne 12. 9. 2014 v 10.00 hodin.
S ohledem na obsah těchto dodatečných informací je zadavatel přesvědčen, že další
prodloužení lhůty pro podání nabídek není nutné.

V Ostravě dne 14. 8. 2014
Ing. Bohuslav
Kočí
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