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Vysvětlení zadávací dokumentace
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stropního kolejnicového systému
Dotaz č. 1:
Žádám o vysvětlení a konkretizaci pojmu v bodě " 6 - Využití stávajícího příslušenství". Není zde
specifikováno, které stávající příslušenství má být využíváno a jakým způsobem má být stávající
příslušenství využito.
Odpověď:
V budově je nainstalován celý kolejnicový systém Roomer od výrobce Human Care. Čím více bude
dodávané zařízení kompatibilní s již instalovaným systém, tím lépe pro uživatele. Minimálně by
měly být využitelné přepravní, koupací a toaletní vaky, které již uživatel má, na nový kolejnicový
sytém.
Dotaz č. 2:
Žádáme o úpravu diskriminačních kvalifikačních kritérií. V bodě 3. c) - Kvalifikační předpoklady.
Bod c) je v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Požadavek zadavatele k uvedení
nejméně 3 akcí na dodávku a montáž kolejnicového zařízení " v nemocnici, domově důchodců
nebo v budově poskytující sociální služby". Tuto specifikaci zákon nezná, jelikož nesmí být v
podmínce specifikace subjektu. V tomto případě to považujeme za diskriminační podmínku.
Zákon uznává předmět výzvy, druh plnění zakázky a případně finanční plnění. Neuznává
specifikaci subjektu, kde byl druh plnění zakázky. Plnění zakázky je identické, zda jde o soukromý,
neziskový, či státní sektor a požadavek je tudíž diskriminační.
Odpověď:
Zadavatel tento kvalifikační předpoklad nepovažuje za diskriminační. Pro zadavatele je důležitý
objekt, ve kterém je instalovaný kolejnicový systém instalován (resp. používán), není pro něj
důležité zda se jedná o soukromý či státní subjekt. Kolejnicový systém v objektu, kde je více
klientů je daleko více používán (má větší zátěž využití) než kolejnicový systém instalovaný např.
v domácnosti.
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Dotaz č. 3:
Připomínka k bodu 4. Termín realizace.
V první výzvě, která byla vyhlášena zadavatelem začátkem prosince, byl datum plnění identický,
jako ve výzvě druhé. Je samozřejmé, že vzhledem k objemovosti zakázky, není pravděpodobné, že
takovéto množství zboží by někomu volně leželo skladem. Samozřejmě, pokud by nebyl s někým o
něčem již předem domluven. Žádáme tímto zadavatele, aby plnění zakázky stanovil v týdnech,
popřípadě ve dnech, například po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami.
Odpověď:
V prvním zadávacím řízení, které bylo zrušeno, byl termín dodání 31.1.2022. V této výzvě je
termín dodání do 31.3.2022. Nejedná se o identický termín. Předpoklad uzavření smlouvy o dílo
je 15.2.2022.

S pozdravem
Ing. Pavel Volf
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