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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dodávka řídicího systému dynamické brzdy pro stand železničního kola a rotující 
kolejnice

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k 

zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě předchozích žádosti 

o dodatečné informace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Znění žádosti č. 1:

Doslovně převzatý:

„předpokládám, že úvahy obsažené v DI č.3 (označeno červeně), se nikterak nedotýkají původní 
zadávací dokumentace (přiloženo a označeno červeně). S tvrzeními v DI č.3 – odpověď na dotaz č.1, 
lze polemizovat. Návrh by si vyžádal jak znalost statických, tak i dynamických poměrů v celém 
rozsahu rychlostí a přechodných stavů. Taková analýza však požadována nebyla.

Předpokládám tedy, že „Zadávací dokumentace“ je stále v platnosti. Ta požeduje měnič a rekuperační 
jednotku pro výkon 200kW vč. uvedených hodnot přetížení a to jak v motorickém tak v 
generatorickém režimu.“

Odpověď:

Platí všechny zveřejněné dokumenty, tj. 

- Zadávací dokumentace, 
- Dodatečné informace č. 1
- Dodatečné informace č. 2 (v rámci kterých byla předložena upřesněná tech. specifikace)
- Dodatečné informace č. 3 (v rámci kterých byl stanoven požadavek na minimální výkon 

rekuperace)

V kontextu s dotazem dále upřesňujeme: 

1) V rámci Technické specifikace zveřejněné v rámci Dodatečných informací č. 2 byl stanoven 
požadavek na rekuperaci pro motor 200 KW, nebyla však stanovena výše výkonu rekuperace

2) V rámci dodatečných informací č. 3 zadavatel upřesnil minimální výkonovou výši rekuperace 
na 150 kW
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Znění žádosti č. 2:

Dobrý den,

z dodatečných informací z 21.11. které jsou již na webu vyplývá i změna Přílohy č.1 Kupní smlouvy, 
kterou jsem však zatím nenalezl - k dispozici je pouze původní dokument, schovaný v "paklíku" 
Dodatečné informace" ze 14.11., opravený ve smyslu Dodatečných informací č.2. Tento dokument 
však ve vyvěšeném znění (původní text opravený škrtnutím a dopsáním jinou barvou) neodpovídá 
plně skutečnostem z Dodatečných informací 3 neb chybí údaj o postačujícím brzdném výkonu...

Přičemž se domnívám, že by tento dokument měl mít stejnou formu jako smlouva sama, t.j. že si ho 
není možné upravovat nabízejícím svépomocí.

Odpověď:

V průběhu Zadávací lhůty zadavatel zveřejnil všechny informace nutné k podání nabídek. Z důvodu 
zachování maximální míry transparentnosti výběrového řízení zveřejňuje upravenou Zadávací 
dokumentaci s ohledem na zveřejněné dodatečné informace.
Zadavatel zároveň konstatuje, že je věcí uchazeče jakou formou a v jakém rozsahu prokáže splnění 
technické specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci. Tuto specifikaci prokazuje v rámci přílohy 
kupní smlouvy, tj. „Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění „.

Zadavatel oznamuje v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání 
obálek takto:

Původní znění:
Lhůta pro podání nabídek:  Datum: 26. 11. 2013      Hodina: 09:00 
Otevírání obálek: Datum: 26. 11. 2013 Hodina: 09:00

Nové znění:

Lhůta pro podání nabídek:  Datum: 27. 11. 2013    Hodina: 09:00 

Otevírání obálek: Datum: 27. 11. 2013 Hodina: 09:00

Rovněž se v tomto smyslu mění Zadávací dokumentace, jejíž aktuální znění je přílohou těchto 
dodatečných informací.

S pozdravem

Ing. Ivana Paulusová

oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek
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