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vaše značka: 

naše značka: 25581/21/ptn/06/paš 

vyřizuje:  František Paštika 

telefon:  724 208 148 

datum:  11. června 2021 

 

 

 

Výzva k podání nabídky na „Dodávku nové nůžkové montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém 

vedení“. 

 

Obracíme se na Vás s výzvou na vypracování a podání nabídky na výše uvedenou zakázku.  Na zadání 

této zakázky se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

1. Název, sídlo a identifikační údaje zadavatele: 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem:  Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  

zastoupený:  Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti 

IČO:  25013891 

DIČ:  CZ25013891 

Zápis v obchodním rejstříku – oddíl B, vložka 945 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 

Kontaktní osoby ve věci zakázky: 

Ing. Jakub Kolář, provozně technický náměstek výkonného ředitele společnosti 

e-mail:   kolar@dpmul.cz 

tel.:   +420603431872 

pan František Paštika, vedoucí střediska Údržba PTZ a správa sítí 

e-mail:   pastika@dpmul.cz 

tel.:  +420724208148 

 

2. Předmět plnění 

Dodávka nové izolované montážní plošiny pro práci na trakčním trolejovém vedení pod napětím 

včetně nového podvozku a výkup stávající izolované montážní plošiny VNP 400 včetně podvozku 

Renault. Předpokládaná hodnota plošiny včetně podvozku je do 5.000.000,- Kč bez DPH. 

 

 

 

mailto:kolar@dpmul.cz
mailto:pastika@dpmul.cz
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3. Doba a místo dodání plošiny: 

Předpokládaný termín dodání: dvanáct měsíců od podpisu smlouvy 

Místo dodání je: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., vozovna trolejbusů Všebořice, 

Masarykova 58, Ústí nad Labem. 

 

4. Technická specifikace nůžkové plošiny: 

Jedná se o náhradu stávajícího typu izolované plošiny  VNP 400. Proto jsou požadovány minimálně 

shodné provozní a technické parametry. Plošina musí splňovat současnou právní legislativu pro práci 

na trakčním trolejovém vedení pod napětím. 

Provozní parametry: 

- průjezdní výška max. 3 300 mm 

- max. výška 5 400 mm 

- boční dosah min. 3 200 mm 

- nosnost min. 400 kg bez použití podpěr 

- rozměr pracovní plochy min. 3 700 x 1 400 mm 

- otáčení plošiny bez omezení 

- přístup po žebříku na plošinu v každé poloze 

- výška skládacího zábradlí max. 1 100 mm 

- ovládání pohybu plošiny ze dvou stanovišť (horní přímo z plošiny, dolní ze země z ovládací skříňky 

u rozvaděčů hydrauliky) 

- zapínání ovládání plošiny z kabiny řidiče 

- signalizace mezi řidičem a pracovníky na plošině 

- výstražné osvětlení plošiny v provedení oranžové LED 

- schrány o objemu min. 4m3, vnitřní uspořádání podléhá schválení kupujícího 

Specifikace podvozku: 

- preferujeme typ Renault D13 HIGH P4X2 210 Euro 6, 

- pohon zadní nápravy, 

- plně automatická převodovka s hydrodynamickým měničem 

- kabina čtyřdveřová 6/7 místná, v červené barvě základní (barva podléhá schválení kupujícího), 

- klimatizace včetně nezávislého topení s výdechy integrovanými v přístrojové desce, 

- vyjímatelná kompresorová lednice v kabině vozu, 

- tónovaná okna, 

- autorádio pro analogový radiový příjem, digitální příjem DAB+ a USB vstupem pro přehrávání 

hudebních formátů 

- předehřev motoru, 

- akustická signalizace zpětného chodu s reakcí na vzdálenost překážky ve směru jízdy 

- přídavné zpětné led světlomety v úrovni kabiny 

- kamerový systém pro couvání a dohled na pracovní prostor plošiny (bez záznamu), včetně displeje 

umístěného v kabině řidiče 

- zadní světla v provedení LED 

- LED denní svícení 

- elektricky ovládaná přední okna 

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka 

 



 

 

3/5 
 

Doplňková výbava: 

- závěs pro přívěs nad 5,5 t se vzduchovým brzděním a čepem 40 mm 

- elektropohon hydrauliky 

- výstražné, oranžové LED rampy na přídi a zádi vozidla 

- plošinka na střeše kabiny 

- ochranný rám pro tažení troleje 

- výstražná oranžová LED světelná rampa umožňující rychlou instalaci na kterékoliv straně zábradlí 

plošiny 

- výkonný měnič na 230 V /3 000W se zásuvkou na zádi vozu 

- svěrák s osvětlením pracoviště 

- přídavný LED reflektor na kabině pro osvětlení trolejového vedení. 

 

5. Specifikace stávající montážní plošiny 

Podvozek: 

- Renault 210.12/C, r.v. 1997 

- Počet kilometrů: 281420 km 

- VIN: VF640ACC000007085 

- Stav podvozku odpovídá stáří a způsobu používání 

Montážní plošina: 

- VNP 400, r.v. 1987 

- Výrobní číslo: 71/54 

- Stav plošiny odpovídá stáří a způsobu používání 

Pro stanovení správné ceny zadavatel doporučuje osobní prohlídku plošiny, kterou je možno domluvit 

s kontaktní osobou panem Františkem Paštikou, +420724208148, pastika@dpmul.cz 

6. Nabídková cena bude zpracována takto: 

Nabídková cena musí být stanovena jako konečná celková cena bez DPH za kompletní vozidlo včetně 

dodání veškeré legislativy, revizí a zaškolení obsluhy dle výše uvedené specifikace. 

Zadavatel si stanovuje podmínku členění cenové nabídky takto: 

- cena podvozku 

- cena montážní plošiny 

- celková cena za podvozek a montážní plošinu 

- nabídková cena za výkup stávající montážní plošiny VNP 400 včetně podvozku Renault 210.12/C 

 

7. Zadavatel stanovuje tyto základní platební podmínky: 

 

- Zhotovitel má právo fakturovat až na základě podepsání předávacího protokolu zadavatelem 

v místě předání – vozovna trolejbusů Všebořice Ústí nad Labem 

- splatnost faktur je 30 dní 

- záruka na kompletní vozidlo bude minimálně 60 měsíců. 
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8. Prokázání profesní způsobilosti: 

Uchazeč doloží jako nedílnou součást nabídky následující dokumenty: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje, ne starší 90 dnů 

- výpis z živnostenského rejstříku – obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím 

předmětu plnění této zakázky, ne starší 90 dnů 

- předložit pět referencí na obdobné nůžkové jednočinné izolované plošiny pro údržbu trakčního 

vedení trolejbusů nebo tramvají za poslední tři roky. 

 

9. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: 

Zadavatel si vyhrazuje právo komplexního posouzení nabídek, včetně ceny, termínu dodávky, délky 

záruky a dalších aspektů nabídky. 

10. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídky. 

Členění nabídky: 

- krycí list nabídky s uvedenou celkovou cenou bez DPH, 

- identifikační údaje uchazeče (firma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osoba), 

- dokumenty dle bodu č. 8 této Výzvy, 

- cenová nabídka v členění dle čl. 6 této Výzvy, 

- technická dokumentace od podvozku a montážní plošiny, prokazující splnění technických 

požadavků, 

- 1 x tištěná verze, 1 x na elektronickém nosiči, 

- 2x podepsaný návrh kupní smlouvy. 

 

11. Způsob a termín podání nabídky: 

Nabídky uchazeči podávají písemně, a to doporučeně poštou nebo osobně s tím, že musí být předány 

zadavateli nejpozději dne 25. 06. 2021, do 10:00 hodin do Dopravního podnik města Ústí nad Labe 

a.s., Jateční  426, 400 19 Ústí nad Labem (sekretariát výkonného ředitele společnosti - 2. patro), 

v obálce zapečetěné proti neoprávněné manipulaci přelepením, s označením „NEOTVÍRAT – 

Montážní plošina“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla nebo místo podnikání 

uchazeče. Termín doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče, za platnou nabídku se považuje ta, 

která bude doručena ve stanovené lhůtě na sekretariát výkonného ředitele společnosti. Listy nabídky 

musí být sešity, svázány nebo jiným způsobem spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci 

s jednotlivými listy nabídky. 

12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami: 

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v délce 30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná 

běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o 

výběru nejvhodnějších nabídek. 
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13. Vyhrazená práva zadavatele: 

 

- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez udání důvodů řízení o výběru uchazeče zrušit, 

odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu na dodávku se žádným uchazečem, a to bez 

jakýchkoliv závazků vůči uchazečům 

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy, a to stejnou formou 

vůči všem obeslaným uchazečům 

- zadavatel si vyhrazuje právo, nevyužít nabídky odkupu stávající plošiny dle bodu 5, této výzvy, 

- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách 

- dále si vyhrazuje právo s vybranými uchazeči upravit a upřesnit návrh smlouvy na předmět plnění 

nebo požadavek uzavření smlouvy ve znění zadavatele 

- zadavatel nehradí uchazeči případné náklady spojené s nabídkou a nevrací podané nabídky, jež 

zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu poptávkového řízení 

- zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky: 

- obsahově nekompletní nebo nesplňující požadavky stanované v těchto zadávacích 

podmínkách 

- zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce 

nepravdivé údaje. 

V Ústí nad Labem dne 11. 06. 2021 

 

 

 

 
           Ing. Libor Turek, Ph.D. 

       výkonný ředitel společnosti 

 

 

Přílohy: 

Návrh kupní smlouvy 


