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Vážení,
zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Asynchronní dynamometr vč.
příslušenství“, zadávané v otevřeném řízení. V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídáme. Vysvětlení
poskytujeme stejným způsobem, jakým byly zadávací podmínky poskytnuty, tedy uveřejněním na profilu
zadavatele. Zároveň vysvětlení odesíláme všem známým dodavatelům.
Dotaz č. 1:
V technické specifikaci je uveden požadavek, že systém dynamometru musí být kompatibilní se stávajícím
řídícím a měřícím systémem DMS od společnosti TES Vsetín, s.r.o.
S odkazem na text části II. zadávací dokumentace "Vymezení předmětu zakázky", bodu 2.6 a bodu 10.4
části X zadávací dokumentace "Jiné požadavky pro plnění a průběh veřejné zakázky" považujeme tento
požadavek zadavatele za diskriminační a vylučující účast všech zahraničních výrobců.
Zahraniční či jiní tuzemští výrobci nabízí dynamometry řízené vlastním řídícím systémem, který nenavazuje
na systém TES Vsetín.
Žádáme proto zadavatele o zrušení tohoto požadavku či o poskytnutí potřebných údajů pro zajištění
požadované kompatibility se systémem TES Vsetín.
Odpověď:
Zadavatel v rámci jiné investiční akce již v minulosti pořídil řídící a měřící systémem DMS od společnosti TES
Vsetín, s.r.o. Vzhledem k efektivitě a hospodárnosti vynaložených prostředků zadavatel nemůže a nebude
pořizovat další řídící a měřící systém pro dynamometr a musí použít systém stávající a již pořízený.
Stávající řídicí systém je nyní nastaven pouze pro simulaci dynamometru. Moduly řízení dynamometru,
moduly emisního měření, spotřeboměru, vyčítání ECU jednotek motorů atp. je nutné doprogramovat do
řídicího systému. Princip komunikace díky tomu není stanoven a jeho definice je plně na vybraném
dodavateli dynamometru a řídicím systému v závislosti na typu dynamometru resp. měniče dynamometru
a ostatních přístrojů a snímačů. Doprogramování a zprovoznění je součástí předmětu a celkové ceny veřejné
zakázky.
Požadavek na kompatibilitu pořizovaného dynamometru se stávajícím systémem je tedy zcela odůvodněný
a legitimní.
Tazatel dále upozorňuje na odstavce 2.6 a 10.4 zadávací dokumentace. Zadavatel však této poznámce
tazatele nerozumí, neboť se nejedná o ustanovení jakkoliv kohokoliv diskriminující. Odst. 2.6 uvádí možnost
použití kvalitativně a technicky obdobného řešení, tedy přirozeně vyjma již pořízeného vybavení, které je již
z podstaty přesně dáno. Nejedná se o žádné diskriminační ustanovení, spíše naopak. Odst. 10.4 je citací
§ 48 odst. 9 zákona, tedy jedná se o zákonnou povinnost zadavatele ověřit vlastnickou strukturu
u vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti. Tuto povinnost zákonodárce do zákona zařadil jako obdobu povinnosti
tuzemských dodavatelů danou v § 48 odst. 7 zákona. Nejedná se tedy v žádném případě o diskriminaci
zahraničních dodavatelů.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. května
2019 do 10:00 hodin.
Odstavec 13.2. Zadávací dokumentace se mění a nově zní:
13.2.

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 22. května 2019 do
10:00 hodin. Pokud bude nabídka podána po lhůtě uvedené v předchozí větě, elektronický
nástroj zadavatele tuto nabídku nepřijme.

Dále se mění termín otevírání obálek v odstavci 14.2. Zadávací dokumentace:
14.2.

Otevírání nabídek - V souladu s § 109 odst. 1 zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze nabídky v elektronické podobě,
nebude se konat veřejné otevírání nabídek. Otevírání nabídek proběhne dne 22. května 2019 od
10:00 hodin na adrese VŠB–TU OSTRAVA, budova Podnikatelského inkubátoru, Studentská 17/6202,
708 00 Ostrava.
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