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 Všetkým uchádzačom – odpoveď 
 č. 5 na otázku uchádzača  
  
    
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Žiline 
            16.11.2020  Mgr. Viera Blanárová  16.11.2020 
 
 
VEC: OVS Náhradné diely na autobusy DPMZ  
– odpoveď č. 5   
 
 Dňa 16.11.2020 ste zaslali k výzve OVS Náhradné diely na autobusy DPMŽ, zverejnenej 
na webovej stránke obstarávateľa 27.10.2020 a aktualizovanej 5.11.2020, žiadosť o odpoveď na 
otázku v tomto znení:  
a).Pre Solaris Urbino 12„….chtěla bych Vás požádat, zda by k uvedeným dílům v příloze (5 
položek) bylo možné poskytnout bližší upřesnění objednávacích čísel? Dle zadání nejsme schopni 
díly v katalogu výrobce dohledat: 

9 0303175306 0303-175-306 Cidlo hladiny oleja 

67 0004015577 0004-015-577 Krytka zamku 

123 0004055086 0004-055-086 Sada opravarenska /0004-055-086/ventila ovl.dveri 

165 0004044485 0004-044-485 Tlacitko dverove /0004-044-485/ 

173 1906041054 1906-041-054 Upnutie madla horne /1906-041-054/“ 

 
Zároveň ste ešte toho dňa poslali otázku v znení: 
b).„ Pre Škoda Perun …bylo by prosím možné ještě objasnit položku v sekci Škoda Perun 
26SH01 na pozici 1 pod názvem a číslem: 
Samol.Hasiaci pristr.7x7 biely podkl.,cervena tlac, 9653444 
Samolepek na hasící přístroj je více a uvedené katalogové číslo nejsme schopni dohledat.“ 
 
Odpoveď obstarávateľa k 5a) 

- V položkách, pri ktorých je odvolávka na iný typ katalógu, sa jedná o náhradné diely 
použiteľné u viacerých typoch vozidiel. Tu ide o katalógové čísla podľa katalógu výrobcu 
vozidla Solaris. 
  

Odpoveď obstarávateľa k 5b) 
- Numerický znak 9653444 je interným číslom DPMŽ 
- identifikácia položky je zrejmá z názvu položky a nie je potrebné ju bližšie špecifikovať.  

 
Poznámka obstarávateľa: 
Pokiaľ nemôže uchádzač – navrhovateľ  položku identifikovať, nie je nutné ju naceniť.  
 
         Ing. Ján Barienčík, PhD.  
          konateľ 
 
Za technický úsek za údaje zodpovedá: 
Ing. Henrich Varecha, PhD.  


