MĚSTO NYMBURK
Ing. Tomáš Mach, PhD., starosta města Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

vyřizuje :

Věc:

Zdeněk Vocásek / Tel. 604 847 775

Nymburk, dne 29. 1. 2019

VZ_NBK_020_2019_002 Veřejná zakázka dopravní automobil JSDH Nymburk III/2
Dodatečná informace č. 1

Zadavatel obdržel prostřednictvím emailové pošty dne 29. 1. 2019 žádost o dodatečné informace, kde níže
Vám neprodleně zasíláme odpověď:
Dotaz:
Barva RAL3024 může být provedena lakováním nebo i polepem?
Znění technických podmínek zadávací dokumentace
V rámci technických podmínek schválených MVČR GŘ HZS:
3.15 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky č. č. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
„Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je
umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce“
Odpověď zadavatele
Zadavatel má za to, že k naplnění předmětného požadavku je pro barevnou úpravu podkladová barva
vozidla bílá RAL 9003 s polepem červená barva RAL 3024.
Nebo
Zadavatel má za to, že k naplnění předmětného požadavku je pro barevnou úpravu podkladová barva
vozidla červená RAL 3024 s polepem bílá barva RAL 9003.
Zadavatel však důrazně upozorňuje, že je zcela nepřípustné dosažení výše uvedeného přelakováním sériově
vyrobeného vozu tzn. podkladová barva pokud je tvořena RAL 9003 nebo RAL 3024 musí být barvou
originální v rámci sériově vyrobeného vozu bez dalších dodatečných úprav přelakováním, což odporuje
zadání.
Odůvodnění:
Poskytovatel dotace ani zadavatel nehovoří o přelakování, ale barevné úpravě, kde standardem v rámci
vozidel HZS a JSDH je tzvn. celopolep, kde v případě přelakování vozidla, byť za dodržení výše uvedených
podmínek RAL 9003 a RAL 3024 není garantována trvalá přilnavost barvy - přelaku.
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Dotaz:
V případě polepu může být podkladová barva červená?
Znění technických podmínek zadávací dokumentace
V rámci technických podmínek schválených MVČR GŘ HZS:
3.15 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky č. č. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
„Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je
umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce“
Odpověď
V rámci technických podmínek schválených MVČR GŘ HZS:
3.15 K bodu 36 přílohy č. 1 vyhlášky č. č. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
„Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3024. Bílý vodorovný pruh je
umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce“
Zadavatel má za to, že podkladová barva může být červená, ale s požadovaným odstínem červené barvy
RAL 3024
Odůvodnění:
Poskytovatel dotace ani zadavatel nehovoří jen o červené barvě, ale dodržení výše uvedených podmínek,
kde podkladová barva v případě polepu může být červená barva RAL 3024 nebo bílá barva RAL 9003.
Jiný odstín podkladové barvy např. červená RAL 3000 je nepřípustný a odporuje zadání.
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Žádost o dodatečnou informaci

Ing. Tomáš Mach, PhD.
starosta města Nymburk

