Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1
Název veřejné zakázky: Operativní leasing služebních vozidel města, Beroun
Druh veřejné zakázky: Služby
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele: Město Beroun
Sídlo zadavatele: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO/DIČ zadavatele: 00233129/CZ00233129
Právní forma zadavatele: 801 - Obec
Zastoupení: Mgr. Ivan Kůs, starosta města
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/
V souladu s ustanoveními § 98 odst. 4 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace takto:
Dotaz č.1:
V Příloze č. 1 Zadávací dokumentace je u všech kategorií vozidel požadován objem zavazadlového
prostoru jednotnou formou, např. 300/1150 l. U jedné kategorie (benzinové vozidlo od 1950ccm od
100kw) je ale uvedena pouze jedna hodnota 1700 l. Prosíme o vysvětlení jak toto chápat.
Dotaz č.2:
U benzínového vozidla od 1950 ccm min. 100 kW je uveden požadavek na min. 6 stupňovou manuální
převodovku, ale např. Škoda v této motorizaci aktuálně nabízí u modelu Superb pouze automatickou
DSG převodovku. S manuální převodovkou by to splňoval motor 1.5 TSI, který má ale nižší objem než
požadovaný. Prosíme o upřesnění, zda zadavatel souhlasí s nabídnutím vozidla s automatickou
převodovkou, případně zda trvá na manuální převodovce, resp. zdvihovém objemu motoru.
Odpověď zadavatele na dotazy č.1 a č.2:
Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci pro veřejnou
zakázku „Operativní leasing služebních vozidel města, Beroun“ tak, že: V příloze č. 1 Zadávací
dokumentace se nahrazuje tabulka specifikace modelu u benzínového osobního automobilu původně se
zdvihovým objemem min. 1950 cm min. 100 kW níže uvedenou tabulkou.

Základní technické parametry

Požadovaná úroveň parametrů

(1 ks)
Typ
Pohon kol
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
ABS, ESP
Barva
Palubní počítač
Délka
Šířka

osobní automobil
4x2
benzínový
min. 1 490 ccm
min. 100 kW
manuální - min. 6 stupňová
ano
metalická modrá
ano
max. 4880 mm
max. 2050 mm

Světlá výška
Objem zavazadlového prostoru
Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Navigace
Parkovací senzory - zadní
Klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu/vzadu
El. ovládání vnějších zpět. zrcátek s vyhříváním
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Rádio
Kola
Rezervní kolo
Kontrola tlaku v pneumatikách
Zásuvka na 230V

min. 135 mm
min. 600/1700 l
min. 60 l
ano
ano
ano
automatická
ano
ano
ano
ano
integrované, s USB vstupem
z lehké slitiny min. 16 palců
plnohodnotné
ano
ano

Dotaz č.3:
U osobních automobilů kombi od 990 ccm min 60kW (s tažným zařízením i bez) je uvedena maximální
délka vozu 4250 mm. V této konfiguraci je možné pořídit pouze vozidlo dlouhé 4257 mm. Prosíme o
potvrzení, zda je tato délka akceptovatelná.
Odpověď zadavatele na dotaz č.3:
Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci pro veřejnou
zakázku „Operativní leasing služebních vozidel města, Beroun“ tak, že: V příloze č. 1 Zadávací
dokumentace se nahrazují tabulky specifikace modelu u benzínového osobního automobilu kombi se
zdvihovým objemem min. 990 ccm a výkonem motoru min. 60 kW bez tažného zařízení a u benzínového
osobního automobilu kombi se zdvihovým objemem min. 990 ccm a výkonem motoru min. 60 kW s
tažným zařízením v obou případech původně s délkou max. 4 250 mm níže uvedenými tabulkami.

Základní technické parametry

Požadovaná úroveň parametrů

(1KS)
Typ:
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
Pohon
ABS, ESP
Barva
Délka
Šířka
Světlá výška
Objem zavazadlového prostoru

osobní automobil kombi
benzinový
min. 990 ccm
min. 60 kW
manuální min. 5 st.
přední náprava
ano
modrá základní
max. 4 300 mm
max. 2 000 mm
min. 130 mm
min. 300/1150 l

Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Rádio
Emisní norma
Min. 4x airbag
Střešní nosič podélný
Plnohodnotná rezerva

Základní technické parametry

min. 40 l
ano
manuální
ano
ano
ano
integrované, s USB vstupem
Euro 5
ano
ano
ano

Požadovaná úroveň parametrů

(1KS)
Typ:
Typ motoru
Zdvihový objem
Výkon motoru
Převodovka
Pohon
ABS, ESP
Barva
Délka
Šířka
Světlá výška
Objem zavazadlového prostoru
Objem nádrže
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu
Přední mlhové světlomety
Zadní stěrač
Rádio
Tažné zařízení
Emisní norma
Min. 4x airbag
Střešní nosič podélný
Plnohodnotná rezerva

osobní automobil kombi
benzinový
min. 990 ccm
min. 60 kW
manuální min. 5 st.
přední náprava
ano
modrá základní
max. 4 300 mm
max. 2 000 mm
min. 130 mm
min. 300/1150 l
min. 40 l
ano
manuální
ano
ano
ano
integrované, s USB vstupem
s odnímatelnou hlavicí
Euro 5
ano
ano
ano

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na provedenou změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky zadavatel zároveň v souladu
s § 99 odst. 2 zákona rozhodl rovněž o prodlužení lhůty pro podání nabídek a změně termínu otevírání
obálek s nabídkami takto:
Lhůta pro podání nabídek končí 13. 9. 2018 v 10:00 hodin.
Otevírání obálek proběhne 13. 9. 2018 v 10:05 hodin na adrese Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68,
Beroun – Centrum, 266 01 Beroun. Otevírání nabídek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž

nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za
jednoho dodavatele.
Pokud některý z dodavatelů již podal nabídku a má zájem o její opravu, může o vrácení nabídky požádat
kontaktní osobu zadávacího řízení.
V Berouně dne 30. 8. 2018

Soňa Zbuzková
administrátor
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