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V Ostravě dne 22. 09. 2016 
 
 
 
 
 

Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení 
 

k veřejné zakázce s názvem 
„Dodávka kompaktního zametacího stroje opatřeného mycí hlavou a otočným ramenem pro ruční 

umývání vozovek“ 
 

zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace,  
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00, IČO: 000 97 381 

 
V zastoupení zadavatele tímto v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o veřejných zakázkách“, sděluji dodatečnou in-
formaci č. 1 k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to včetně přesného zně-
ní žádosti uchazeče.  
 
Dotaz: 
Dobrý den, 
dnes jsme začali zpracovávat Vámi zaslanou zadávací dokumentaci veřejné zakázky na Dodávku za-
metacího stroje....pro zadavatele TS MOaP, p.o. Zarazil nás požadavek na "ABS, Airbag řidiče a spolu-
jezdce, minimálně 4 airbagy".  
Z dalších požadovaných bodů vyplývá, že zadavatel požaduje pracovní stroj samojízdný kategorie SS a 
u této kategorie strojů, pokud je mi z mé 23 leté praxe známo, se ABS ani airbagy nedodávají. 
Trvá zadavatel na tomto bodě nebo se jedná o omyl? 
 
Odpověď:  
Ze strany zadavatele došlo k chybě v psaní při specifikaci požadavků na dodávku, ABS ani airbagy 
nejsou požadovány.  
 
V návaznosti na tuto dodatečnou informaci č. 1 zadavatel upravuje zadávací podmínky, a to 
v článku I. Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to tak, že ze specifikace předmětu dodávky se 
vypouští požadavek na - ABS, Airbag řidiče a spolujezdce, minimálně 4 airbagy 
   
 
Vzhledem ke skutečnosti, že tato dodatečná informace není dle své povahy změnou zadávacích pod-
mínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů ve smyslu ust. § 40 odst. 3 zákona o veřejných 
zakázkách, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.      
 
  
 
Mgr. Jakub Vyroubal 
v zastoupení zadavatele 
 


