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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. 2:
nesouhlasíme s Vaším vysvětlením a žádáme Vás o změnu technické specifikace nebo o zrušení této zakázky.
Žádný zahraniční výrobce dynamometrů nemůže k této zakázce podat svojí nabídku, protože nezná Váš řídící
a měřící system a přizpůsobení jeho systému na Váš představuje náklady, které nelze předem odhadnout a
které ho znevýhodňují vůči TES Vsetín! Zakoupením systému DMS od TES Vsetín se zadavatel již rozhodl pro
jediného konkrétního výrobce dynamometru , který tento systém jako jediný používá. Proto nákup
dynamometru z prostředků EU podle našeho názoru odporuje zásadám volné soutěže, transparentnosti a
přiměřenosti.
Upozorňujeme zadavatele, že čerpání veřejných prostředků je sledováno, včetně veškeré korespodence s
uchazeči, a naše upozornění může být i později zvažováno při posuzování oprávněnosti poskytnuté dotace.
Věřím, že zadavatel posoudí i náš názor na celou věc: veřejné zakázky nesmí omezovat účast v zadávacím
řízení dodavatelů z EU (ZZVZ, §6, odst.3, písmeno a).
Odpověď:
Zadavatel nijak neomezuje účast žádného dodavatele z EU, či mimo EU. Účastníci musí pouze splnit zákonné
požadavky, kvalifikaci a požadavky zadavatele na obchodní podmínky a předmět veřejné zakázky.
Dodán může být dynamometr jakéhokoliv výrobce. Dodavatel dynamometru jej pouze integruje do
stávajícího řídicího a měřícího systému, přičemž zadavatel nijak neomezuje dodavatele v technickém řešení
této integrace.
Dále je nutno poznamenat, že zadavatel v rámci zadávacích podmínek pro řídicí a měřící systému jeho
dodavatele zavázal, že řídicí a měřící systém bude obecný a cit.: „bude schopný řídit a ovládat brzdové
stanoviště nezávisle na jeho výrobci.“ Tedy řídicí a měřící systém umožní integraci dynamometru jakéhokoliv
výrobce a žádného výrobce neomezuje ani nezvýhodňuje.
Zadavatel se chová hospodárně a nechce duplicitně pořizovat řídící a měřící systémem, který již vlastní.
Tento řídící a měřící systém byl pořízen z jiného projektu a jiné investiční akce a jeho hodnota je v řádech
milionů. Požadavek na kompatibilitu se stávajícím systémem je tak zcela odůvodněn a legitimní. Nikdo
nemůže po zadavateli požadovat, aby v případě nekompatibility degradoval svou přechozí investici či již
pořízené zařízení nemohl efektivně nepoužívat.

Zadavatel však v rámci tohoto vysvětlení poskytuje podrobný popis stávajícího řídícího a měřícího
systémemu DMS (viz příloha č. 1 a 2 tohoto vysvětlení), které vypracoval výrobce tohoto systému TES
Vsetín, s.r.o. (se sídlem: Jiráskova 691, 755 01 Vsetín; IČ: 24815276), a to do podrobností nezbytných pro
řádné zpracování nabídky. Na základě těchto informací musí být dodavatelům zcela zřejmé, jak náročné
bude doprogramování dodávaného HW do řídicího a měřícího systému.

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

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 10. června 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 10. června 2019 od
10:00 hodin na adrese VŠB–TU OSTRAVA, budova Podnikatelského inkubátoru, Studentská 17/6202,
708 00 Ostrava.

Přílohy:
Příloha č. 1 - DMS funkcionalita a technické řešení
Příloha č. 2 - DMS Prezentace
V Ostravě dne 9. května 2019
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