Vysvětlení zadávací dokumentace
veřejná zakázka
„Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708“
Identifikační údaje o zadavateli

Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupené:
Druh veřejné zakázky:
Limit veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Město Tišnov
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
002 82 707
Ing. Zbyňkem Košťálem, referentem OIPP
Veřejná zakázka na stavební práce
Nadlimitní veřejná zakázka
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
Vážení,
v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz od uchazeče ze dne 29. 1. 2019:
Dotaz na položky v příloze D.2.1. Gastro úpravy a zařízení – výkaz výměr.
V popisu zařízení je u několika položek uveden požadavek na katalogový list výrobku, včetně
technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry.
Jak si zadavatel představuje technický list ověřený výrobcem? Prosím o vysvětlení, výrobci
standardně neposkytují „ověřené“ technické listy. Je adekvátním dokumentem technický či
katalogový list vydaný výrobcem?
Dále žádáme o úpravu technické specifikace u položky B04a Mycí stroj a položky K03a Myčka
černého nádobí, v obou případech je v popisu zařízení uveden parametr , který splňuje
pouze 1 výrobek na trhu a to považujeme za diskriminační. Uváděné hodnoty a funkce jsou
úzce vymezené a stanovené tak, že určitým dodavatelům zaručují konkurenční výhodu.
Žádáme, aby v zadávacích podmínkách byla upravena kritéria tak, aby bylo možné nabídnout
výrobek kvalitativně i technicky obdobných parametrů bez označení - u položky B04a Mycí
stroj verze Energy a u položky K03a Myčka černého nádobí bez označení funkce předmytí
turbozyme.

Odpověď zadavatele:
Ano, adekvátním dokumentem může být technický list vydaný výrobcem.
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů,
které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory,
jedná se o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie nebo
materiálu a zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně obdobných nebo
lepších řešení. Tato skutečnost byla i uvedena v textové části zadávací dokumentace v odst.
10.2, str. 17. A tímto se řiďte i při oceňování položek z oddílu D.2.1. Gastro úpravy a zařízení.

Dotaz od jiného uchazeče ze dne 29. 1. 2019:
Prosíme o upřesnění položky "F04b Základní sada košů a příslušenství k VCC 311 L a
příslušenství". O které příslušenství v základní sadě se bude konkrétně jednat? Prosíme o
upřesnění alespoň typu a počtu košů.
Jde o tuto položku:
F04b Základní sada košů a příslušenství k VCC 311 L a příslušenství.
Odpověď zadavatele:
Příslušenstvím pro položku F04b Základní sada košů a příslušenství k VCC 311 L a
příslušenství je myšleno: 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku, 3x varný koš, 1x
špachtle, 3x rošt na dno pánve, 1x síto.

V Tišnově dne 30. 1. 2019
Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk Košťál

…………………………………..
Ing. Zbyněk Košťál
referent Odboru investic a projektové podpory

