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IVRATECH-CZ s.r.o. 
Miroslava Bajera 6036/9 
708 00  Ostrava – Poruba 
 
 
 
 
Ostrava, 01. 02. 2017 

 
 
Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka jednoúčelové sekačky 
s předním žacím ústrojím“ zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, pří-
spěvková organizace 
 

Výzva k vysvětlení nabídky; výzva k přistavení pracovního stroje ke kontrole 
 
 

Vážení,  
 
ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka jednoúčelové sekačky s předním 
žacím ústrojím“ zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 
se dne 31. 01. 2017 konalo otevírání obálek s nabídkami.  
 
Po seznámení se s obsahem nabídek uchazečů komise konstatovala nejasnosti v nabídce uchazeče 
IVRATECH-CZ s.r.o., se sídlem Ostrava, Poruba, Miroslava Bajera 6036/9, PSČ 708 00, IČ: 045 
93 448, a to nejasnosti týkající se technické specifikace nabízeného zařízení, jež má být předmě-
tem plnění veřejné zakázky, když komise má pochybnosti o souladu této specifikace 
s podmínkami stanovenými zadavatelem v zadávací dokumentaci, konkrétně v bodu 2.1.2. Komi-
se proto rozhodla, že uchazeč bude vyzván k vysvětlení nabídky a k přistavení nabízeného zaříze-
ní ke kontrole.  
 
V návaznosti na rozhodnutí komise tímto vyzývám společnost IVRATECH-CZ s.r.o. 
k vysvětlení nabídky podané ve shora specifikovaném zadávacím řízení, a to následovně:  
 
1. Sdělte, zda nabízené zařízení má následující vlastnosti/funkce/součásti:  
 

a) pohotovostní + parkovací brzda 
b) bezpečnostní pás řidiče 
c) bezpečnostní pojistka při vypadnutí řidiče (stroj se vypne) 
d) elektronické signální zařízení naplněnosti koše) 

 
2. Popište, jakým způsobem nabízené zařízení provádí stlačování sbíraného materiálu 

v zásobníku.  
 
Požadované písemné vysvětlení doručte zadavateli ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení 
této výzvy. V případě, že požadované vysvětlení nebude v uvedené lhůtě doručeno zadavateli, 
bude vaše nabídka ze zadávacího řízení vyloučena.  
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Dále tímto v souladu s bodem 7.2 zadávací dokumentace vyzývám společnost IVRATECH-CZ 
s.r.o. k přistavení pracovního stroje – nabízeného zařízení do sídla zadavatele na adrese Ostrava, 
Moravská Ostrava, Harantova 3152/28, PSČ 702 00, ke kontrole, zda splňuje podmínky stanove-
né zadávací dokumentací, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení této výzvy. Za účelem 
sjednání konkrétního data a času, prosím, kontaktujte zaměstnance zadavatele pana Ing. Martina 
Dluhoše, tel.: 599 508 313, mail: mdluhos@tsmoap.cz. 
 
V případě, že zařízení nebude ve stanovním termínu přistaveno ke kontrole, bude vaše nabídka 
ze zadávacího řízení vyloučena.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Lucie Stachová 
v zastoupení zadavatele 
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