VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 3
k veřejné zakázce

„Hákový nosič výměnných nástaveb o celkové technické
hmotnosti do 18000 kg s pohonem 4x4, hákovou sypačovou
nástavbou a radlicí“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na dodávky

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53
zákona
Dodávky
https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2029.html
4 500 000,- Kč bez DPH
14.01.2022

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
Datová schránka:
Statutární zástupce:

SOTES Sokolov spol. s r.o.
Chebská 1939, 35601 Sokolov
25248758
tng3es3
Tomáš Najvar, jednatel

Kontaktní osoba zadavatele:
Tomáš Najvar, jednatel
tel. 602 235 248
email. jednatel@sotessokolov.cz

Na základě Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, obdržené dne 21.01.2022 prostřednictvím
portálu E-ZAK, poskytuje Zadavatel účastníkům Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
Dotaz:
Dobrý den,
po prostudování zadávací dokumentace k předmětné zakázce vás žádáme o vyjádření k následujícím
našim dotazům, týkajících se technických požadavků:
Zadavatel v zadávací dokumentaci v odst. 3.2 Technické požadavky a v příloze “Příloha č. 3 Technická
specifikace hákový nosič 18t požaduje v odstavci “Hydraulický systém a příslušenství”
- Hydraulický okruh pohonu pro radlici, sypač, kropící lištu a cisternovou nástavbu s regulací
- Vývody elektriky a hydrauliky vč. rychlospojek za kabinou pro nástavbu sypače cisternovou nástavbu
Zadavatel v poznámce uvádí:
“Cisternová nástavba a kropící lišta typ KOBIT MK-8 je již v majetku zadavatele a není součástí veřejné
zakázky. Hydraulické a elektrické okruhy musí být kompatibilní také pro tyto již používané nástavby.”
Vzhledem k tomu, že zadavatel neumožňuje prohlídku místa plnění či techniky, prosíme o stanovení
požadovaných parametrů na hydraulické okruhy (tlak, průtok atd.) pro pohon uvedené nástavby
KOBIT MK-8 a případně i dalších potřebných parametrů a rozhraní.

Odpověď:
Technická specifikace hydraulického čerpadla pro pohon stávající cisternové nástavby a kropící lišty
typ. KOBIT MK-8

Zadavatel uveřejňuje číslo a typ hydraulického čerpadla vp1-075-rg-zn-z-000.
Zadavatel umožňuje individuální fyzickou prohlídku stávající cisternové nástavby a kropící lišty typ.
KOBIT MK-8 v sídle zadavatele na adrese Chebská 1939, 35601 Sokolov, kontakt na odpovědnou
osobu: Jaroslav Karas, tel: 725 729 408 nebo e-mail: doprava@sotessokolov.cz.
Zadavatel poskytuje účastníkům vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3.

Přílohy:
Fotografie nástavby
V Sokolově, 24.01.2022
Zadavatel:
SOTES Sokolov spol. s r.o.
Tomáš Najvar, jednatel

Podpis:

Tomáš
Najvar
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