VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zahájené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších právních předpisů.

Název veřejné zakázky:

„Auta pro terénní služby Péče o duševní zdraví“

Identifikace zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:

Péče o duševní zdraví, z. s.
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
64242218

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat:

Mgr. Petr Pavlíček

Kontaktní osoba:

Mgr. Natálie Karpovičová, +420 608 620 810, karpovicova@cep-rra.cz

V zastoupení zadavatele Péče o duševní zdraví, z. s. a v souladu s článkem 12 Výzvy k podání nabídek
Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze
zájemců o veřejnou zakázku, kterou podal oprávněné osobě zástupce zadavatele, a to prostřednictvím
profilu zadavatele dne 21. 3.2022.

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKA A ODPOVĚDI ZADAVATELE
DOTAZ 1:
Dobrý den,
v technické specifikaci vozidel požadujete, v případě hybridního pohonu, dodání propojovacího kabelu pro
veřejnou nabíječku. Nicméně vozidla, která jsou vybavena hybridním systémem pohonu se nedobíjí z žádné
externí nabíječky, nejsou k tomuto vozu tedy potřeba žádné dobíjecí kabely.
Prosíme tedy o upřesnění resp. opravu technické specifikace vozidla.

ODPOVĚĎ
Dobrý den, pokud budete dodávat vozidlo tohoto typu, tedy bez varianty dobíjení kabelem u veřejné nabíječky,
prosíme o uvedení této skutečnosti v nabídce. Pokud bude automobil splňovat ostatní technické parametry,
bude nabídka považována a vyhodnocena jako splňující podmínky.
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DOTAZ 2:
Dobrý den,
pro vypracování nabídky a správné určení servisních nákladů po dobu záruky, prosíme o zaslání ročního nájezdu
km poptávaných vozů. Děkuji

ODPOVĚĎ
Dobrý den, roční nájezd vozidel předpokládáme okolo 15 tis. Km.

2. Závěr
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace se ustanovení zadávacích podmínek nemění a vzhledem k tomu,
že se nemění ani okruh potenciálních dodavatelů, se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání
nabídek.

V Hradci Králové, dne 22. 3.2022

Mgr.
Natálie
Karpovičov
á

Digitálně
podepsal Mgr.
Natálie
Karpovičová
Datum: 2022.03.22
14:39:16 +01'00'

………………………………………………
Mgr. Natálie Karpovičová
zástupce zadavatele
Centrum evropského projektování a.s.
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