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Statutární město Ostrava 

magistrát 

 

 

 

 

 
 

Veřejná zakázka „Obměna vozového parku MMO“ - Dodatečné informace č. 2 k zadávacím 
podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek 
 

Vážení, 

 

v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. 
 

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci v článku I. Vymezení předmětu veřejné zakázky takto: 
 

Část 1. – osobní vozidlo č. 1, zadavatel vypouští odrážky ve znění: 

 Rádio – 2 DIN s integrovaným CD měničem (6CD), MP3 

 Mechanické zabezpečení řazení 

 Dveře zav. prostoru s el. otevíráním a zavíráním 

 Odkládací přihrádka s víkem pod sedadlem spolujezdce 
 

Část 1. – osobní vozidlo č. 1, zadavatel upravuje znění odrážek: 

 Komfortní provedení sedadel (potah světlý) 

 Tónovaná skla, tmavší vzadu, čelní sklo s šedým pruhem 

na nové znění odrážek: 

 Provedení sedadel (potah světlý) 

 Tónovaná skla, tmavší vzadu 
 

Část 2. – osobní vozidlo č. 2, zadavatel vypouští odrážky ve znění: 

 Ozdobné lišty a těsnění oken černé 

 Spojler na zadním výfuku 

 Varovná odrazka v předních dveřích 

 Zámek dveří s imobilizérem 

 Plastové obložení nákladové hrany pro uchycení varovného trojúhelníku 

 Pravé boční obložení nákladové hrany pro uchycení lékárny 
 

Část 2. – osobní vozidlo č. 2, zadavatel upravuje znění řádku: 

Zdvihový objem: min. 1 970 cm3 

na nové znění řádku: 

Zdvihový objem: min. 1 960 cm3 

   

   

 Profil zadavatele  

   

   

   

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/283302/13/LPO/Měk 

Sp. zn.: S-SMO/236935/13/LPO/9 

  

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš 

Telefon: 599 442 356 

Fax: 599 442 010 

E-mail: pmekys@ostrava.cz 

  

Datum: 2013-08-13 
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Část 3. – osobní vozidlo č. 3, zadavatel upravuje znění odrážky: 

 DAY LIGHT (LED denní světla) 

na nové znění odrážky: 

 DAY LIGHT (denní světla) 
 

Část 4. – osobní vozidlo č. 4, zadavatel vypouští řádek ve znění: 

Barva:  tmavě modrá metalíza 
 

Část 4. – osobní vozidlo č. 4, zadavatel upravuje znění odrážky: 

 Kola z lehké slitiny 16“ 

na nové znění odrážky: 

 Kola z lehké slitiny 

 

 

 

 

 
Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami 
 
Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 20.08.2013 do 

10:00 hod. na 29.08.2013 do 10:00 hod. a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z původního 

20.08.2013 v 10:00 hod. na 29.08.2013 v 10:00 hod. k veřejné zakázce „Obměna vozového parku MMO“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 
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