Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ17/2018
Na základě dotazů dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje
následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce realizované v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení č. j. VZ17/2018 s názvem: „Nákup vozidel 2018 pro
potřeby Českého rozhlasu“.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
Z důvodu technických změn, změn v emisních normách a způsobu homologace (WLTP) ze strany
výrobců vozidel vč. ŠKODA AUTO a.s., prosím o informaci, zda je vylučujícím kritériem, pokud
nebudou v zadávací dokumentaci, konkrétně ve specifikaci vozidel vyplněny následující technické
údaje:
 spotřeba paliva v litrech/100 Km;
 délka vozu v mm;
 šířka vč. nesklopených vnějších zrcátek v mm;
 výška v mm;
 objem zavazadlového prostoru v litrech po odečtení prostoru pro rezervní kolo, bez
sklopených zadních sedadel, po zakrytí zavazadlového prostoru;
 celková hmotnost v Kg.
Tyto údaje výrobce v současné době neposkytuje.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Zadavatel si při přípravě zadávací dokumentace, resp. zadávacích podmínek byl plně vědom
technických změn, změn v emisních normách a způsobu homologace (WLTP) a nastavil dle svého
názoru tyto podmínky odpovídajícím a adekvátním způsobem. Zadavatel taktéž musí upozornit na
skutečnost, že zakázka není koncipována na konkrétního výrobce vozidel.
Pokud nabídka dodavatele nebude obsahovat všechny údaje požadované v souladu se zadávacími
podmínkami (tzn. mimo jiné vyplnění všech požadovaných položek v rámci Přílohy č. 4 – Technická
specifikace), může zadavatel daného účastníka dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučit ze
zadávacího řízení. U vybraného dodavatele pak tato fakultativní možnost přechází v souladu s § 48
odst. 8 ZZVZ v obligatorní povinnost. Zadavatel tedy musí v takovém případě vybraného dodavatele
vyloučit ze zadávacího řízení.

Dotaz č. 2
Pokud bychom nesouhlasili s uvedením, že si vadu odstraní kupující sám na náklady prodávajícího,
zda by to bylo vylučujícím kritériem.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace:
Zadavatel stanovil všechny zadávací podmínky včetně závazného návrhu smlouvy dle svých reálných
potřeb. V rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ není pak možné přizpůsobovat
individuálně smlouvy požadavkům jednotlivých účastníků zadávacího řízení, neboť by došlo
k porušení zásady rovného zacházení.
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Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu opětovně zvážil nastavení zadávacích podmínek,
obzvláště pak podmínek obsažených v čl. VI. odst. 6 Přílohy č. 2 – Závazný návrh smlouvy, na které
dotaz dodavatele zřejmě směřuje, avšak neshledal v tomto ohledu žádné své pochybení. Podmínky
obsažené v čl. VI. odst. 6 odpovídají zcela reálným potřebám zadavatele.
Jak bylo již řečeno v odpovědi zadavatele na dotaz č. 1, pokud nabídka dodavatele nebude obsahovat
všechny údaje požadované v souladu se zadávacími podmínkami, může zadavatel daného účastníka
vyloučit ze zadávacího řízení, resp. musí vyloučit ze zadávacího řízení v případě vybraného
dodavatele.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne v pátek 20. 7. 2017 v 11:00
hodin.
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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