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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě v rámci IDS JMK – oblast Znojemsko“
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 639768

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO: 70888337

KONTAKTNÍ OSOBA
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO: 28360125
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
Zadavatel je při výkonu zadavatelských činností zastoupen v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

DODATEČNÉ INFORMACE
Dotaz č. 1
V Příloze č. 7 ZD, v bodě B.2) je uvedeno následující:
Začátek citace:
B.2) Podíl vozidel, která jsou vybavena druhými dveřmi o šířce min. 1200 mm
Hodnotí se procentuální podíl vozidel včetně provozní zálohy a záložních vozidel, která jsou vybavena
druhými dveřmi o šířce min. 1200 mm. Uchazeč uvede celkový procentuální podíl z celkového počtu
vozidel včetně provozní zálohy a záložních vozidel se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Tento
uchazečem nabídnutý procentuální podíl vozidel musí být v každém okamžiku platnosti Smlouvy
dodržen.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s největším podílem vozidel, které jsou vybavena druhými dveřmi
o šířce min. 1200 mm.
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Podíl vozidel hodnocené nabídky
100 x

_________________________________

=

Výsledný počet bodů

Největší podíl vozidel
Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou daného dílčího subkriteria.
Konec citace.
Z uvedeného není jasné, zda tento parametr splňuje vozidlo, které má v pořadí druhé dveře o šířce
1200 mm, nebo vozidlo, které má dvoje dveře o šířce 1200 mm. Které z uvedených vozidel splňuje
dané kritérium.

Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel uvádí, že parametr „vozidlo, které je vybaveno druhými dveřmi o šířce min. 1200 mm“
splňuje vozidlo, jehož v pořadí druhé dveře jsou o šířce min. 1200 mm.

Dodatečné informace jsou uveřejněny rovněž na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
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