Dobrý deň,
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Vám preposielame odpovede na otázky uvedené v žiadosti
o vysvetlenie, ktorú obdržal verejný obstarávateľ od jedného z oslovených. Vyhlásené výberové
konanie pre predmet zákazky „Oprava elektrobicyklov Trnavského bikesharingu“ je realizované
postupom zákazky s nízkou hodnotou.
Otázka 1.:
4. Otvorenie boxu batérie spôs. "Krádež" - vedeli by ste nám prosím dať viac info, čo myslíte týmto
úkonom?
Odpoveď:
Tento úkon nemôžeme popisovať v súťaži nakoľko ide o vybratie batérie z boxu špeciálnymi úkonmi.
Otázka 2.:
5. Otvorenie viečka- O aké otvorenie viečka sa jedná?
Odpoveď:
Viečko n sa nachádza na boxe vzadu, otváranie sa rozumie demontáž reklamných plôch, demontáž
skrutiek, odpojenie vložky, až potom otvorenie viečka tri šrobi pomálim páčením otvorenie vrchu
nakoľko je silikónové a potom kontrola elektroniky a ostatných súčiastok vnútri viečka.
Otázka 3.:
18. Diagnostika bicykla- myslíte tým celkovú diagnostiku porúch vrátane napojenia bicykla na el.
diagnostiku motora a batérie?
Odpoveď:
Áno
Otázka 4.:
19. Výmena/diagnostika elektroniky EBMC- nevieme o čo sa jedná, ide o jednotku pohonu alebo
batérie na e-biku? Poprosíme o vysvetlenie daného úkonu.
Odpoveď:
Je to jedna z elektroník hlavných ktorá zabezpečuje aj batériu aj pohon.
Otázka 5.:
22. Výmena serva- viete nám prosím vysvetliť o aký úkon ide?
Odpoveď:
Na otváranie batériového boxu je potrebné servo ktoré zabezpečuje takzvaný zámok. Pri výmene
serva je potrebné použiť postup ako pri otváraní viečka do odpojenia vložky kde je servo umiestnené.
Otázka 6.:
27. Testovanie funkčnosti bicykla- Rozumieme správne, že po alebo pred servisom otestujeme
funkčnosť bicykla?
Odpoveď:
Správne ste to vystihol. Po alebo pred servisom otestovať funkčnosti elektro bicykla ( výpožička, spína
motor, svetlá svietia správne, nič počas jazdy nevŕzga, všetko správne funguje)
Otázka 7.:
A čo prosím, myslíte pod špecifikáciou úkonu, "donesenie/odnesenie batérií. Odkiaľ-kam?
Odpoveď:
Nakoľko sa zmenila situácia z priestorom na opravu, prosím tento úkon naceniť ako nulová položka.

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že ponuky treba zaslať elektronicky do termínu uvedeného
v bode 9.2 výzvy najneskôr do 25.10.2021 do 10.00 hod.
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