
V Dolních Ředicích dne 18.07.2017 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Sanitní vozidlo pro převoz pacientů na leasing“ 

 

Vážení, 

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Odborný léčebný 

ústav Jevíčko. 

 

Dotaz č. 1 
V bodě 8 ZD uvádíte požadavek na leasing v délce24 měsíců. Pokud opravdu myslíte leasing ne úvěr, 

ze zákona nelze uzavřít leasingovou smlouvu na tuto délku, neboť minimální délka leasingu je 54 

měsíců. Můžete mi prosím vyjasnit, jestli opravdu myslíte leasing na délku 24 měsíců nebo se jedná o 

úvěr na dílku 24 měsíců? 
Odpověď č. 1 
Zadavatel požaduje dodávku na leasing – tedy na 54 měsíců. 

 
Dotaz č. 2 
V bodě 8 ZD vůbec neuvádíte výši akontace, kterou hodláte složit při (před) předáním vozidla do 

užívání, pakliže nepožadujete akontaci ve výši 0. Můžete mi prosím na toto odpovědět?  
Odpověď č. 2 
Akontace bude ve výši 20 %. 
 
Dotaz č. 3 
V bodě 8 ZD uvádíte požadavek, že součástí leasingu musí být povinné ručení a havarijní pojištění. 

Pokud bude povinné ručení a havarijní pojištění zvlášť a nebude přímo součástí pravidelných 

leasingových splátek (zvlášť především kvůli zajištění výhodnější sazby pro konečného uživatele), 

bude toto z Vaší strany akceptovatelné nebo to bude považováno za nesplnění zadávacích 

podmínek?  

Odpověď č. 3 
Samostatná smlouva na pojištění je akceptovatelná. Ale cena za toto pojištění musí být zahrnuta 

v nabídkové ceně. 

 

Dotaz č. 4 
V bodě 10 ZD se zmiňujete o dílčím kriteriu 2, kde bude hodnocena technická úroveň nabízeného 

plnění dle bodu 6.2 bod2) zadávací dokumentace. Můžete mi prosím vysvětlit, co a jak bylo myšleno 

tím bodem 6.2 bod 2), který jsem nikde v ZD nenašel a tedy nevím, podle čeho se bude technická 

úroveň plnění posuzovat?  

Odpověď č. 4 
Ano, jedná se o překlep. Jde o bod 4.2. 
 



Dotaz č. 5 
V požadavcích na sanitní vozidlo, v části Vozidlo požadujete autorádio s MP3. Pokud nabídneme 

autorádio bez přehrávače CD, ale s USB portem a schopností přehrávat formát MP3, bude toto z Vaší 

strany akceptovatelné?   

Odpověď č. 5 
Ano, toto bude zadavatel akceptovat. 
 
Dotaz č. 6 
V části Sanitní zástavba požadujete zvukovou signalizaci zařazené zpátečky. Je to myšleno tak, že 

v okamžiku zařazení zpátečky se za vozidlem ozve pípající zvuk upozorňující kolemjdoucí na pohyb 

vozidla a při vyřazení zpátečky tento zvuk utichne? 

Odpověď č. 6 
Ano, takto je myšleno. 

 
Dotaz č. 7 
V části Ostatní požadujete záruku na karoserii min. 60 měsíců. Je tím myšlena záruka na prorezivění 

karoserie, tedy lidově řečeno záruka na korozi?  

Odpověď č. 7 
Ano, myšlena je záruka na prorezivění. 

 

Dotaz č. 8 
V závěru mi prosím dovolte zcela netradiční dotaz, jehož zodpovězení je pouze na vaší dobré vůli a 

na který pokud mi odpovíte, budu si toho velice vážit a v neposlední řadě to může mít vliv na kvalitu 

mnou zpracované nabídky. 

Podle zkušeností a na základě znalosti vozidel určených pro následnou přestavbu na sanitní 

automobily, jsem usoudil, že Vámi požadované sanitní vozidlo může být postaveno na podvozku 

značky VW typ Transporter, ale také na podvozku Ford typ Custom. Můžete mi prosím alespoň 

naznačit jakou značku v nabídkách očekáváte více?  
Odpověď č. 8 
Zadavatel samozřejmě na tento dotaz nemůže odpovídat. 
 

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 01.08.2017 v 10:00. Všechny nabídky musí být doručeny 

zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek. 

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele 

 


