
Doplnění výzvy k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“) na veřejnou 

zakázku malého rozsahu podle dodatečných dotazů. 

Zadavatel: 

Název zadavatele: Nemocnice následné péče Moravská Třebová 

Sídlo zadavatele: Moravská Třebová, Svitavská 25, PSČ 571 16 

IČ: 00193895 

DIČ:  CZ00193895 

Osoba oprávněná jednat: MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel 

 

Název zakázky: 

„Dodávka 1 kusu sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu“ 

 

    Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci na uvedenou  veřejnou zakázku malého 
rozsahu podle doručených dotazů takto: 
 
     dotaz  č 1. v bodě 3 ZD požadujete dodání hotového sanitního vozidla do 95-ti dnů od 
podpisu smlouvy,   vzhledem k dodacím lhůtám nových vozů navrhujeme delší termín 
dodání. 
Odpověď a změna – zadavatel mění termín dodávky sanitního vozu na 115 dní od podpisu 
smlouvy.   
     dotaz  č 2. v příloze č.2 ZD Technické požadavky na vozidlo, jsem se dočetl, že bude 
v sanitním vozidle celkem 7 míst k sezení vč. 1 lůžka 

-rozdělení je tedy v kabině 1+2=3 
- v ambulantním prostoru 2 sedačky + pojízdné křeslo + lůžko = 4 
- celkem 7 
-dotaz zní, zda je to tak správně a zda se nezapomnělo na jednu sedačku a to za 

posuvnými dveřmi vpravo 
   Odpověď :  v kabině řidiče požadujeme sedačku řidiče-viz technická specifikace a  
dvojsedadlo. V ambulantním prostoru požadujeme dvojsedadlo na levé straně za 
přepážkou, jednosedačku na pravé straně hned za dveřmi vstupu do ambulantního prostoru, 
za touto sedačkou požadujeme  umístit infarktové křeslo, po levé straně ambulantního 
prostoru, za dvojsedadlem  požadujeme  umístit nosítka - ty se nepočítají do počtu 
přepravovaných. 

 

 

 



 

         dotaz  č. 3 – v návrhu kupní smlouvy jsem se v článku V. Záruční podmínky dočetl, že 
požadujete záruku na vozidlo v délce …nebo 60 měsíců s kilometrovým omezením 
200.000km 

- dotaz zní, zda je to tak správně nebo zda nebylo myšleno 48 měsíců / 200.000km 
co nastane v provozu vozidla dříve 

     Odpověď - Požadavek na záruku je absolutní, tedy buďto 24 měsíců bez omezení 
počtem ujetých kilometrů (pokud dojde za 24 měsíců k ujetí více jak 200.000 kilometrů pak 
je záruka naplněna dobou), pokud tato situace nenastane ( tedy nedojde k ujetí 200000 km) 
je požadována záruka 60 měsíců s omezením na 200.000,- ujetých kilometrů – zde platí pro 
konec  záruky to co přijde dříve zda ujetý nebo časový limit. 
 

         dotaz  č.4 -  v příloze č.2 ZD Technické požadavky na vozidlo, jsem se dočetl, že 
požadujete držák na O2 o obsahu 10 lit. S příslušenstvím 

- dotaz zní, co je myšleno tím příslušenstvím? 
        Odpověď: příslušenství je redukční ventil, který je součástí tlakové lahve. 
 

            dotaz  č. 5 - označený jako - Další dotazy: 
- opravdu požadujete tmavou fólii na skla do výšky pouze 2/3 ? 
- opravdu požadujete nápis AMBULANCE i na bok vozidla ? 

       Odpověď: polep tmavou folií požadujeme v celé ploše oken, nápis ambulance  vpředu 
na masce a  vzadu na dveřích, na bočních dveřích kabiny řidiče požadujeme označení 
provozovatele. 
 

1. Změna  doby pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a  končí dnem 1.6.2017 v 10:00hod. 
Ostatní podmínky zůstávají beze změny. 
 
V Moravské Třebové dne 2.5.2017 

 

 

                                                                             MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel 
 
 


