Zadavatel:
EG.D, a.s.
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 280 85 400
Veřejná zakázka:
„ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO V KABELOVÝCH SÍTÍCH
NA ZAŘÍZENÍ NN V OBDOBÍ 2022 - 2024“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).
Shora uvedená veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace
- Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020.
EG.D, a.s., jakožto zadavatel této veřejné zakázky, zastoupený společností Consult Care s.r.o., tímto
poskytuje vysvětlení z vlastní iniciativy.
1) Vysvětlení z vlastní iniciativy:
1.1.

Upřesňující informace ke školení na PPN a kabelové soubory

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že byla prověřena kapacita školících středisek a
školení by se měla stihnout před plánovaným podpisem smluv 10/11 2021. Pokud by některý z
dodavatelů měl s termínem proškolení (pro jakoukoli hladinu) problém, bude zadavatel řešit tyto
skutečnosti při zachování základních zásad zadávání veřejných zakázek.
V současné chvíli zadavatel trvá na svém požadavku doložit všechna platná školení před podpisem
smlouvy.
1.2.

Upřesňující informace k typu nákladních automobilů (pojízdně plošiny)

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že níže uvedené typy nákladních automobilů nejsou
určeny pro jízdu mimo zpevněné komunikace, jelikož nemají pohon na obě nápravy. Dle požadavku
Zadavatele by měl mít dopravní prostředek poháněny obě dvě nápravy a splnit tím schopnost jízdy
mimo zpevněné komunikace.
Nevyhovující typy automobilů:
• Nákladní automobil BA, kategorie vozidla: N1, tovární značka Mercedes-Benz, Pracovní
plošina EC 20ALU/AF, provozní hmotnost 3 310 kg, počet náprav 2, poháněná zadní.
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•

Speciální automobil, pracovní plošina, kategorie vozidla N2, značka MAN TGL02, Plošina TKA
28, Provozní hmotnost 7 410 kg, počet náprav 2, poháněná zadní.

S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek již uplynula, nedochází ke změně lhůty pro podání
nabídek.
V Praze dne 2. 8. 2021
Consult Care s.r.o.
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