OBJASNĚNÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka malého rozsahu

„Pořízení vozidla na rozvoz stravy“
Zadavatel veřejné zakázky:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
IČO: 00226912
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupena: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem

Zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce objasňuje
a doplňuje údaje v příloze č. 2 zadávací dokumentace – minimální technické požadavky takto:
Původní text:
Pořízení nového skříňového vozidla, kategorie N 1, pro převoz kontejnerů na distribuci stravy s
izotermickým nákladovým prostorem, určeného pro provoz na pozemních komunikacích. Vyrobeného dle
zákona č. 51/ 2001 Sb. a vyhlášky č. 341/ 2014 Sb.
Minimální technické a věcné požadavky:
 motor o výkonu 75 kW , emisní třída euro 6,
 ABS , ESP
 centrální zamykání kabiny s dálkovým ovládáním, imobilizér, dva plnohodnotné klíče
 palubní počítač,
 autorádio se systémem RDS,
 vyhřívaná zpětná zrcátka
 Počet míst k sezení 3, výškově nastavitelné sedadlo řidiče
 Užitečná hmotnost vozidla 1.000 kg
 Rozměry skříně uzpůsobené pro převoz čtyř transportních kontejnerů o rozměrech Š H V 1411x 775x
1555 mm
 Výška skříně nákladového prostoru 1850 mm
 Celý nákladový prostor vyroben z omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu- všechny spáry
zatmeleny
 Podlaha nákladového prostoru vyrobena z protiskluzového materiálu
 Osvětlení nákladového prostoru dvěma stropními světly umístěnými v přední a zadní části s
ovládáním v nákladovém prostoru a signalizací v kabině řidiče
 kurtovací „ gle-gle“ lišta po obvodu nákladového prostoru a rozpěrná tyč pro zajištění kontejnerů proti
pohybu
 pryžové dorazy, ve dvou řadách, po obvodu nákladového prostoru pro zajištění kontejnerů proti
pohybu ( k určení provozně optimální velikosti bude mít firma k dispozici přepravní kontejner)
 500 mm manipulační prostor za kontejnery v nákladovém prostoru
 obložení spodní části nákladového prostoru do výše 250 mm okopovým plechem
 Zdvihací plošina o nosnosti 750 kg bude tvořit část zadních dveří- ovládání vně i uvnitř nákladového
prostoru
 Vozidlo bílé barvy
 Výstražný zvukový signál při couvání ( ne akustická žárovka)
 Popisy na vozidle, dle osobního upřesnění ( označení firmy a reklamní nápis o prodeji stravy)

Nový text:
Pořízení nového skříňového vozidla, kategorie N 1, pro převoz kontejnerů na distribuci stravy, s
izotermickým nákladovým prostorem, určeného pro provoz na pozemních komunikacích. Vyrobeného dle
zákona č. 51/ 2001 sb. a vyhlášky č. 341/ 2014 sb.
Minimální technické a věcné požadavky – upřesnění :






















motor o výkonu 75 kW , emisní třída euro 6,
ABS , ESP
centrální zamykání kabiny s dálkovým ovládáním, imobilizér, dva plnohodnotné klíče
palubní počítač,
autorádio se systémem RDS,
vyhřívaná zpětná zrcátka
Počet míst k sezení 3, výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Užitečná hmotnost dodaného vozidla 1.000 kg
Rozměry skříně uzpůsobené pro převoz čtyř transportních kontejnerů o rozměrech Š H V
1411x 775x 1555 mm a jednoho kontejneru o rozměrech 1013x 775x 1555
Výška skříně nákladového prostoru 1850 mm
Celý nákladový prostor vyroben z omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu- všechny spáry
zatmeleny
Podlaha nákladového prostoru vyrobena z protiskluzového materiálu
Osvětlení nákladového prostoru dvěma stropními světly umístěnými v přední a zadní části s
ovládáním v nákladovém prostoru a signalizací v kabině řidiče
kurtovací „ gle-gle“ lišta po obvodu nákladového prostoru a rozpěrná tyč pro zajištění kontejnerů proti
pohybu
pryžové dorazy, ve dvou řadách, po obvodu nákladového prostoru pro zajištění kontejnerů proti
pohybu ( k určení provozně optimální velikosti bude mít firma k dispozici přepravní kontejner)
750 mm manipulační prostor za kontejnery v nákladovém prostoru
obložení spodní části nákladového prostoru do výše 250 mm okopovým plechem
Zdvihací plošina o nosnosti 750 kg bude tvořit část zadních dveří (cca 80%) - ovládání vně i
uvnitř nákladového prostoru
Vozidlo bílé barvy
Výstražný zvukový signál při couvání ( ne akustická žárovka)
Popisy na vozidle, dle osobního upřesnění ( označení firmy a reklamní nápis o prodeji stravy)

Informace
Zadavatel z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:
Lhůta pro podání nabídek končí dne
23.09.2019 ve 12 hod.

V Kyjově dne 10. 9. 2019
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel
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