VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka: „Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení“
Název
Sídlo
IČO
za níž jedná:
kontaktní osoba
e-mail:
ID dat. schránky:
tel.:
Profil zadavatele

Obec Košetice
Košetice 146, 394 22
00248444
Ing. Blanka Veletová, starostka
Mgr. Jaroslav Skolek, ředitel školy
obec@kosetice.cz
h5hbdje
565 498 117
https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html

Zástupce zadavatele:
Název:
Správa veřejných zakázek s.r.o.
Se sídlem:
Pod Děvínem 2716/43, Smíchov, 150 00 Praha 5
Tel:
+420 734 122 886
Email:
info@spvz.cz
Zastoupená: Mgr. Luborem Šídou, jednatelem
Otevřené nadlimitní řízení s názvem „Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení“ (dále
jen „Veřejná zakázka“) dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“).
Zadavatel dne 7.7.2021 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na jejímž základě poskytuje
toto vysvětlení č. 2.
DOTAZ:
na základě přípravy podání nabídky na výše uvedené zadávací řízení žádáme vysvětlení – upřesnění
Na základě ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY požadujete předložení vzorků: c. 2. vzorky vztahující se pouze na dodávky pro část 2, kde jako
vzorek č. 1 požadujete:
Vzorek č. 1 Vertikálně rozřízlý plastový skořepinový sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro
jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s
jemnou strukturou bez horní perforace a drážek.
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Dotaz:
Chtěli bychom se zeptat na základě čeho a k jakému prvku je uvedený vzorek vzorován, kdy v souboru
Košetice Příloha č. 2 - Technická specifikace části 2 veřejné zakázky "OPRAVENÁ" není žádná z položek
specifikace vzorku.
ODPOVĚĎ:
Zadavatel na základě shora uvedeného dotazu podrobil kontrole požadavky nejen na konkrétní vzorek,
ale požadavky na vzorky v zadávací dokumentaci obecně a dospěl k závěru, že skutečně minimálně
v tazatelem uvedené položce chybí souvislost mezi požadavky zadávací dokumentace a požadovaným
vzorkem. Zadavatel se, pro zabránění dalším rozporům a z důvodu právní jistoty, rozhodl přistoupit
k úplnému odstranění požadavku na vzorky v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu v čl. 5 zcela
odstraňuje písm. c. bod 2 ve znění:
c. 2. vzorky vztahující se pouze na dodávky pro část 2
Podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží vzorky
výrobků určených k dodání v rámci realizace části 2 veřejné zakázky. Vzorky jsou vybrány a
specifikovány tak, aby co nejlépe prokazovaly schopnost dodavatele řádně splnit předmět veřejné
zakázky, resp. její části 2, a současně co nejméně zatěžovaly dodavatele jak časově a materiálně, tak
finančně. V souladu s technickou specifikací jsou vzorky pro prokázání splnění technické specifikace
stanoveny takto:
-

Vzorek č. 1

Vertikálně rozřízlý plastový skořepinový sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro
jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s
jemnou strukturou bez horní perforace a drážek.
-

Vzorek č. 2

Deska o velikosti min. 80 x 80 mm oboustranně laminované desky HPL laminátem o tloušťce min.
1,5 mm a o celkové tloušťce 25 mm s ABS hranou o tloušťce min. 5 mm lepených voděodolným PUR
lepidlem
-

Vzorek č. 3

Deska o velikosti min. 80 x 80 mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm,
19 mm a 22 mm s ABS hranou o tloušťce min. 2 mm lepené voděodolným PUR lepidlem. V
libovolném dekoru laminace.
-

Vzorek č. 4

Dveřní nábytkový závěs s 270° otevřením.
-

Vzorek č. 5

Kovový profil min. 80 mm dlouhý o průřezu 30 x 30 mm, 40 x 20 mm, plochoovál 80 x 25 mm, „Dprofil“ neboli tunelový profil 55 x 35mm, trubka o průměru 38 mm, tyto s min. tloušťkou stěny 2
mm, dále trubka o průměru 22 mm s min. tloušťkou stěny 2,5 mm. Všechny profily budou povrchově
upraveny práškovým vypalovacím lakem, přičemž odstín barvy je libovolný.
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Zadavatel stanoví jako limit pro splnění kvalifikačního předpokladu pro část 2 veřejné zakázky předložit:
1 ks vzorku č. 1
1 ks vzorku č. 2
1 ks vzorku č. 3
1 ks vzorku č. 4
1 ks vzorku č. 5
Dodavatel je povinen vzorky doručit do konce lhůty pro podání nabídek (viz bod 7.2 této zadávací
dokumentace). Za rozhodující okamžik pro posouzení, zda vzorky byly doručeny včas, je vždy okamžik
převzetí nabídky osobou zadavatele. Kontaktní osoba pro převzetí vzorků: Ing. Blanka Veletová, e-mail:
obec@kosetice.cz, tel.: 724180812. Dodavatel může vzorky rovněž zaslat prostřednictví poštovního
doručovatele nebo libovolnou kurýrní službou ve stanovené lhůtě na adresu sídla zadavatele.
Vzorky doručí dodavatel v uzavřeném obalu s názvem „Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice vybavení – vzorky - Neotvírat“.
Po uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení budou vzorky připraveny k vrácení účastníkovi.
Účastník je ovšem povinen písemně zažádat o vrácení vzorků; vzorky mu budou vráceny bez zbytečného
odkladu po doručení takové žádosti. Kontaktní osoba pro předání je: Ing. Blanka Veletová, e-mail:
obec@kosetice.cz, tel.: 724180812.
V případě, že poskytnuté vzorky nebudou odpovídat požadovaným parametrům, může být uchazeč
ze zadávacího řízení vyloučen na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení připojuje nové znění zadávací dokumentace s označením
„OPRAVENÁ VZORKY“, které pro zvýraznění uvedené změny obsahuje vyškrtnutí požadavku na vzorky
(zvýrazněno barevně a přeškrtnuto ve formátu xxxxxxxxxx) a rovněž změnu termínu podání nabídek, a
to o min. celou původní délku. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro všechny části
zakázky, a to zejména z důvodu zajištění dodávek, pokud možno ve shodném čase.
Nový termín pro podání nabídek do všech částí veřejné zakázky končí dne 16.8.2021 v 10:00 hodin.
Příloha č. 1 – Výzva a zadávací dokumentace_Vybudování
Košetice_nadlimit_otevřené řízení OPRAVENÁ VZORKY
V Praze dne 9.7.2021

odborných

Mgr.
Lubor Šída

učeben

ZŠ

Digitálně podepsal Mgr. Lubor Šída
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-05800234,
o=Správa veřejných zakázek s.r.o.,
ou=2, cn=Mgr. Lubor Šída,
sn=Šída, givenName=Lubor,
serialNumber=P578027,
title=Jednatel
Datum: 2021.07.09 09:28:31
+02'00'

__________________________
Mgr. Lubor Šída, jednatel
Správa veřejných zakázek s.r.o.
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