Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

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. 3 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. 7:
V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na typ vozidla - užitkové, atmosférický motor. Je nutné
dodat tento typ motoru?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:
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 typu vozidla Užitkové – dodávka níže uvedenou
tabulkou.

Základní technické parametry
2 KS
Typ vozidla
Homologační kategorie
Dveře
Počet míst k sezení
Motor
Palivo
Převodovka
Pohon
Emisní norma
Emise CO2 g/km
Barva
Objem palivové nádrže
Objem nákladového prostoru
Rozvor
Užitečné zatížení
Střešní nosič
Další vybavení:

Požadovaná úroveň parametrů
Užitkové - dodávka
N1
řidič, spolujezdec, pravé boční posuvné,
zadní dvoukřídlé bez prosklení
3
zážehový, min. zdvihový objem 1000 ccm
benzín
manuální
přední
EURO 5
max. 170
základní nemetalická - modrá
min. 50l
min. 3,0 m3
min. 2600 mm
min. 450kg
nosič určený pro žebřík
Mechanická klimatizace
Rádio
Elektrické ovládání předních oken
Tažné zařízení

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 27. 9. 2018 v 10:00 hodin.
Otevírání obálek proběhne 27. 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 11. 9. 2018

Soňa Zbuzková
administrátor
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