Vysvětlení k výzvě pro podání nabídek č. 1 k veřejné zakázce malého
rozsahu č. j. MR37/2017.
Na základě dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující
Vysvětlení k výzvě pro podání nabídek č. 1 k veřejné zakázce č. j. MR37/2017 s názvem:
„Komplexní řešení hromadné korespondence – hybridní pošta“.
Dotaz č. 1:
Smlouva článek II, odstavec 1, písmeno b): náš systém umožňuje objednávat formou
přihlášení do zabezpečené webové aplikace a založením zakázky zde. Systém automaticky
potvrzuje e-mailem převzetí zakázky. Je možné tímto systémem nahradit zasílání
objednávek a reakcí na ně, respektive papírových prováděcích smluv?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Systém nastavený v rámci výzvy, resp. v rámci čl. II odst. 1 písm. b) její přílohy č. 1 –
Závazný návrh smlouvy, je odrazem skutečných potřeb zadavatele. Tento systém tedy není
možné nahradit systémem jiným.
Dotaz č. 2:
V technických podmínkách je požadavek na obálky DL. Pro strojní zpracování se ale běžně
používají obálky C5/6. Rozměr je velmi podobný, pouze o několik milimetrů větší.
Předpokládáme, že lze nacenit obálky C5/6.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:
Technická specifikace, resp. i položky v rámci přílohy č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové
ceny, opět odráží skutečné potřeby zadavatele. Nicméně na základě výše uvedeného dotazu
č. 2 dospěl zadavatel po vlastním uvážení k závěru, že i v dotazu navrhovaný typ obálek
C5/6 splňuje jeho požadavky a lze jej proto akceptovat. Pro účely nabídkové ceny je
tak možné uvést i cenu za obálku typu C5/6, přičemž zadavatel nebude při samotném
plnění dělat mezi těmito typy obálek žádný rozdíl. Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet
nabídkové ceny výzvy tak zůstává beze změny.
Dotaz č. 3:
V nabídce navrhneme jiný způsob podání zásilek bez nutnosti orážet každou na výplatním
stroji. Má v takovém případě smysl zasílat si „předávací protokol“ uvedený jako vzor v návrhu
smlouvy?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující informace:
Postupy stanovené výzvou a jejími přílohami jsou zadavatelem vyžadované postupy a nelze
je nikterak měnit.
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Zadavatel si na tomto místě dovoluje všechny dodavatele upozornit, že nepřipouští
v rámci podávání nabídek variantní řešení dle § 102 ZZVZ, jak je již uvedeno v čl. 11
písm. a) výzvy. Nabídku je proto nutné vyplnit zcela v souladu s výzvou a jejími
přílohami. Podání nabídky v jiné než předepsané podobě bude mít za následek
vyloučení daného dodavatele ze zadávacího řízení.
Dotaz č. 4:
Ve výzvě k podání nabídky čl. 5 je uvedena podmínka, že účastník musí v návrhu smlouvy
uvést/doplnit
všechny
(barevně
označené)
části
obchodních
podmínek.
Návrh smlouvy obsahuje přílohy – Vzorová objednávka, Vzorová dílčí smlouva + příloha
Protokol o odevzdání, které rovněž obsahují zabarvená pole. Není možné tyto uvedené
přílohy kompletně doplnit, jelikož se jedná o identifikaci dílčí objednávky.
Prosím o vyjádření, zda nevyplnění výše uvedených příloh nebude bráno jako neplnění
zadání VZ.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 4 uvádí následující informace:
Vzorová objednávka, Vzorová dílčí smlouva a Protokol o odevzdání, které jsou součástí
přílohy č. 1 výzvy, slouží pouze jako vzory dokumentů, které budou následně uzavírány na
základě platné a účinné rámcové dohody na poskytování služeb. V rámci nabídky je tak
možné u nich vyplnit záhlaví, které následně urychlí celý postup uzavírání v případě
vybraného dodavatele. Nicméně nevyplnění těchto příloh smlouvy není bráno jako
nesplnění požadavků stanovených ve výzvě a nebude tak mít za následek vyloučení
daného dodavatele ze zadávacího řízení.
Dotaz č. 5:
Tabulka je zamčena a ceny jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. My však účtujeme na
4 desetinná místa. Bylo by možné změnit tabulku s cenami tak, aby ceny byly zaokrouhleny
na 4 desetinná místa?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 5 uvádí následující informace:
Zadavatel nevidí jako účelné měnit přílohu č. 2 výzvy z hlediska rozšíření položek na 4
desetinná místa. Dle názoru zadavatele je Tabulka pro výpočet nabídkové ceny nastavena
s ohledem na potřeby zadávacího řízení zcela adekvátně. Jednotkové ceny lze vždy zajisté
vyplnit i na 4 desetinná místa, přičemž je tabulka sama automaticky zaokrouhlí na 2
desetinná místa. Při zadavatelem stanovených předpokládaných objemech služeb pak dle
jeho názoru nedojde při zaokrouhlování pouze na 2 desetinná místa k výrazným změnám
celkových cen.
Na základě tohoto vysvětlení k výzvě pro podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu
pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek byla nově stanovena na 15.1.2018
v 11:00 hodin.
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