Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1 podle § 99 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné
zakázce č. j. VZ16/2018
Na základě námitky dodavatele a zároveň na základě vlastního uvážení Český rozhlas jako
zadavatel tímto informuje o následujících změnách a doplnění zadávací dokumentace č. 1
v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále „ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ16/2018 s názvem: „Výběr poskytovatele
servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel ČRo:
Změna č. 1:
V části A. ZÁKLADNÍ INFORMACE odst. I. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky:
zadavatel vyňal výhradní povinnost originálních dílů a montáže originálního příslušenství a doplnil
text o „díly a příslušenství kvalitativně rovnocenné a schválené výrobcem“. V návaznosti na výše
uvedené zadavatel provedl změnu v příloze zadávací dokumentace č. 3 „Tabulka pro výpočet
nabídkové ceny“. Zadavatel ponechal označení objednacích kódů jednotlivých náhradních dílů
kódem výrobce VAG, ale výhradně pro účely jednodušší identifikace náhradního dílu pro
dodavatele k nacenění, zároveň tímto zadavatel umožňuje nacenit kvalitativně rovnocenné
náhradní díly, čímž odstranil omezení charakteru náhradních dílů jen na díly originální od výrobce
specifikované kódem výrobce.
Změna č. 2:
V části B. KVALIFIKACE doplnil zadavatel požadavek na odst. III. Ekonomická kvalifikace podle §

78 ZZVZ
Změna č. 3:
V části B. KVALIFIKACE se tak Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ stává odst. pod číslem IV.
Změna č. 4:
V části B. KVALIFIKACE odst. IV. Technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ: zadavatel zcela vyňal
požadavek Technické kvalifikace pod č. 2), tedy povinnost dodavatele prokázat, že je autorizován
k provádění oprav a servisu vozidel dle příloh č. 3 a č. 4 ZD výrobcem. Vynětí tohoto požadavku má
za následek odstranění omezení použití čestného prohlášení na tento bod, tak jak bylo uvedeno
v úvodu části B. KVALIFIKACE.
Změna č. 5:
Zadavatel doplnil požadavek na složení finanční jistoty, respektive poskytnutí bankovní
záruky, a to v souladu s § 41 ZZVZ viz část F. JISTOTA. V této souvislosti došlo k posunutí
označení jednotlivých částí písmeny v abecedním pořadí. Zároveň zadavatel stanovil zadávací
lhůtu v délce 6 měsíců.
Změna č. 6:
V části G. POŽADAVKY NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, ČLENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY odst. I.
Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky byl zadavatel povinen provést aktualizaci
v souladu s ustanovením § 211odst. 3 ZZVZ, které nabývá účinnosti dne 18.10.2018 a které stanoví
formu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem výhradně elektronicky.

Če sk ý ro zh las , Vi n o hra dsk á 1 2 ∙ P ra h a 2 ∙ 1 20 99

1

Změna č. 7:
V části G. POŽADAVKY Na FORMÁLNÍ ÚPRAVU, ČLENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY odst. II. Obsah
nabídky zadavatel provedl změny na základě výše uvedeného. Tedy doplnil požadavek na
předložení „Potvrzení o složení bankovní záruky respektive jistoty“ a požadavek na prokázání
„Ekonomické kvalifikace“.
Změna č. 8
V části H. LHŮTY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, LHŮTY ZADÁVACÍHO
ŘÍZENÍ odst. I. Způsob podání nabídek byl zadavatel povinen provést aktualizaci v souladu
s ustanovením § 211odst. 3 ZZVZ, které nabývá účinnosti dne 18.10.2018 a které stanoví formu
komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem výhradně elektronicky.
Změna č. 9
V části H. LHŮTY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, LHŮTY ZADÁVACÍHO
ŘÍZENÍ odst. II. Lhůty a termíny zadávacího řízení, otevírání nabídek v elektronické podobě byl
zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2) ZZVZ tak, aby
od odeslání změny a doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 26. 10. 2018 v 11:00 hodin.
Změna č. 10
V části H. LHŮTY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, LHŮTY ZADÁVCÍHO
ŘÍZENÍ odst. II. Lhůty a termíny zadávacího řízení, otevírání nabídek v elektronické podobě byl
zadavatel povinen provést aktualizaci v souladu s ustanovením § 211odst. 3 ZZVZ, které nabývá
účinnosti dne 18.10.2018 a které stanoví formu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
výhradně elektronicky. Tato skutečnost spočívá zejména v neveřejném otevírání elektronických
nabídek.
Změna č. 11
V části I. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ odst. I.
Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ byl povinen nucen provést aktualizaci
v souladu s ustanovením § 211odst. 3 ZZVZ, které nabývá účinnosti dne 18.10.2018 a které stanoví
formu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem výhradně elektronicky.
Změna č. 12
V Příloze č. 2 zadávací dokumentace – „Závazný návrh rámcové dohody“ části II. Předmět a účel
dohody zadavatel doplnil textaci v odst. 2. u písmen a), b), d) f) a g) viz aktualizovaná příloha tohoto
dokumentu.
Změna č. 13
V Příloze č. 2 zadávací dokumentace – „Závazný návrh rámcové dohody“ části V. Podmínky
poskytování služeb odst. 1. doplnil v závěru textu zadavatel „(tzv. pick up servis)“, znění odst. 7 je
následující: „V případě provádění jakýchkoliv servisních prohlídek je poskytovatel povinen
objednateli při odevzdání vozidla předat seznam úkonů vygenerovaný interním IT systémem
poskytovatele. Tuto údržbu rovněž poskytovatel zapíše do servisní knížky vozidla v elektronické či
papírové podobě.“ V odst. 8 pak zadavatel doplnil slovní spojení „dle technologických postupů
nastavených výrobcem vozidla“ viz aktualizovaná příloha tohoto dokumentu.
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Změna č. 14
V Příloze č. 2 zadávací dokumentace – „Závazný návrh rámcové dohody“ části VII. Záruka za
jakost odst. 2 zadavatel doplnil slovem „jakékoliv a v odst. 3 zadavatel provedl změnu textace:
„Poskytovatel podpisem této dohody prohlašuje, že v době podpisu této dohody je schopen
poskytovat záruční servis minimálně v rozsahu záruk stanovených výrobcem pro konkrétní
vozidla ve vlastnictví objednatele, a že bude schopen takový servis poskytovat po celou dobu
účinnosti této dohody. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že bude-li poskytování služeb dle této
dohody zajištěno prostřednictvím poddodavatele, splňuje i tento poddodavatel podmínky dle
tohoto odstavce dohody.“ viz aktualizovaná příloha tohoto dokumentu.
Změna č. 15
V Příloze č. 2 zadávací dokumentace – „Závazný návrh rámcové dohody“ části VII. Záruka za
jakost odst. 4 zadavatel provedl změnu textace: „Poskytovatel bude při plnění užívat schválené a
kalibrované diagnostické zařízení, měřicí přístroje, nářadí a bude dodržovat technologické
postupy stanovené výrobcem vozidel.“ viz aktualizovaná příloha tohoto dokumentu.
Změna č. 16
V Příloze č. 2 zadávací dokumentace – „Závazný návrh rámcové dohody“ části VII. Záruka za
jakost zadavatel vložil nový odst. 5: „Dále se poskytovatel zavazuje, že bude při poskytování
služeb užívat originální náhradní díly nebo díly vyrobené nezávislými výrobci, jsou-li tyto
kvalitativně rovnocenné originálním náhradním dílům, tzn. jsou vyráběny podle výrobních
specifikací schválených výrobcem konkrétního vozidla a poskytovatel je u nich schopen na
vyžádání objednatele kdykoli prostřednictvím písemného prohlášení výrobce konkrétního vozidla
prokázat, že příslušný náhradní díl nezávislého výrobce odpovídá kvalitě obdobného originálního
náhradního dílu.“ Tímto došlo k celkovému posunutí číslování odstavců na celkový počet 8 viz
aktualizovaná příloha tohoto dokumentu.
Změna č. 17
V Příloze č. 2 zadávací dokumentace – „Závazný návrh rámcové dohody“ části XIV. Sankce
zadavatel vložil nový odst. č. 3: „Prokáže-li se, že servis provedený poskytovatelem měl za
následek vznik další vady vozidla, zavazuje se poskytovatel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši nákladů nezbytných k vynaložení na odstranění takto způsobené vady. Poskytovatel je
dále povinen vadu vozidla vzniklou v důsledku jím provedeného servisu odstranit na vlastní
náklady.“ Tímto došlo k celkovému posunutí číslování odstavců na celkový počet 5 viz
aktualizovaná příloha tohoto dokumentu.
Změna č. 18
V příloze závazného návrhu rámcové dohody – SPECIFIKACE SLUŽEB v části Popis nejčastěji
požadovaných služeb provedl zadavatel následující doplnění:
Bod a) doplnění slova „servisní“ prohlídka, změna ze „6“ na „8“ normohodin, doplnění textu „zejm.
záruční a pozáruční servis“
Bod b) doplnění a změna jako u bodu a), dále pak doplnění „brzd a brzdových kotoučů, atd.“
Bod d) doplnění textu „ME“, tedy „měření emisí“ viz aktualizovaná příloha tohoto dokumentu.
Změna č. 19
V příloze závazného návrhu rámcové dohody – SPECIFIKACE SLUŽEB v části Další vybrané
úkony a práce provedl zadavatel doplnění textace „dle technologického postupu výrobce“ v bodech
a), b), c) d) a e) viz aktualizovaná příloha tohoto dokumentu.
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Na základě těchto změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2) ZZVZ tak, aby od odeslání změny a doplnění
zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek
tak uplyne 26. 10. 2018 v 11:00 hodin. Ti dodavatelé, kteří již v rámci původní lhůty svou
nabídku podali, mají právo takovou nabídku vzít zpět.
Přílohy
AKTUALIZACE_VZ16_2018 - Zadávací dokumentace
AKTUALIZACE_VZ16_2018 - Příloha č. 2 - Závazný návrh rámcové dohody
AKTUALIZACE_VZ16_2018 - Příloha č. 3 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
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