Vyřizuje/tel.
V Brně, dne 9. 10. 2019

Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251

Veřejná zakázka s názvem
„Dodávka

klimatizačních komor a kultivačního boxu“
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vznesených
dodavatelem k veřejné zakázce: Dodávka klimatizačních komor a kultivačního boxu.
Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 4. 10. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto
znění:
Dotaz č. 1:
„Ve smlouvě uvádíte, že v případě závady v záruční době:
5.8 Kupující je oprávněn požadovat
a) odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná;
b) odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná;
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny;
d) odstoupení od smlouvy.
5.9 Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje, ze
způsobů odstranění vady navržených prodávajícím.
Chápeme toto ustanovení správně, že kupující je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady
POUZE ze způsobů navržených prodávajícím? Tedy pokud prodávající nenavrhne
„odstoupení od smlouvy“, nemůže si kupující tento způsob vybrat?“
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel uvádí, že nikoliv.
Článek 5.9, který stanovuje, že „kupující je oprávněn si vybrat ten způsob odstranění vady,
který mu nejlépe vyhovuje, ze způsobů odstranění vady navržených prodávajícím“ – se
vztahuje pouze na způsoby odstranění vady, pokud je tato odstranitelná – nikoli na další
možnosti řešení vady plnění.
----
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Dotaz č. 2:
„Ve smlouvě uvádíte, že:
7.2 Kupující je kromě zákonných důvodů oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že:
b) že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených ke krytí
výdajů plynoucích z realizace projektu, případně tyto výdaje budou poskytovatelem dotace
označeny za nezpůsobilé;
Toto ustanovení považujeme za nepřijatelně zvýhodňující kupujícího ve smluvním vztahu k
prodávajícímu. Odstoupením od smlouvy kupujícím z tohoto důvodu by prodávající utrpěl
značnou finanční újmu, aniž by porušil jakoukoliv svou povinnost. Prodávající musí zboží
objednat a zaplatit výrobci podstatně dříve, než obdrží platbu od kupujícího. Jedná se o zboží,
které není možné obratem prodat někomu jinému, při čekání na jiného zájemce by běžela
záruční doba a tím i klesala hodnota zboží. Čekání by v daném případě mohlo trvat i více než
rok. Žádáme o vypuštění tohoto bodu z kupní smlouvy. Podle názoru našeho právního poradce
nemůže veřejný zadavatel uzavřít smluvní vztah (kupní smlouvu), aniž by měl zajištěno
finanční krytí předmětu soutěže.“
Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel uvádí, že ustanovení odstavce 7. 2 b) obchodních podmínek nebyl zadavatel po
dobu trvání stávajícího projektu nucen aplikovat. Projekt „Infrastruktura pro
konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ aktuálně probíhá a nic
nenasvědčuje tomu, že by mělo být jeho financování pozastaveno nebo ukončeno.
Toto smluvní ustanovení je standardních obsahem návrhů kupních smluv, jejichž plnění je
financováno z projektů OP VVV. Zadavatel uvádí, že toto ustanovení je možné z jeho strany
využít pouze v případě, že ještě nebyla odeslána objednávka ze systému SAP.
Z výše uvedeného vyplývá, že nemůže nastat situace, že zadavatel odstoupí od smlouvy ve
chvíli, kdy vybraný dodavatel již objednal plnění na základě akceptované objednávky ze SAPu.
V souladu s tímto vysvětlením zadavatel konstatuje, že na základě tohoto vysvětlení doplňuje
článek 7.2 b) - který bude nově znít:
„b) že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených ke krytí
výdajů plynoucích z realizace projektu, případně tyto výdaje budou poskytovatelem dotace
označeny za nezpůsobilé, přičemž odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení je
zadavatel oprávněn využít pouze do odeslání objednávky ze systému SAP;“
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Nové znění Přílohy č. 2 – obchodní podmínky_kupní smlouva_AKTUALIZOVANÁ je přílohou
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a rovněž bude zadavatelem doplněno do zadávací
dokumentace.
Vzhledem k tomu, že doplnění kupní smlouvy představuje změnu zadávacích podmínek,
prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.
--Dále zadavatel obdržel dne 7. 10. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v
tomto znění:
Dotaz č. 3:
„Budete akceptovat u Klimatizované komory box 1 ks vnitřní objem 416 l?“
Odpověď zadavatele č. 3:
Zadavatel uvádí, že objem 416 l je schopen akceptovat, nicméně tento objem již je pro
zadavatele limitní. Nové znění Přílohy č. 1 – technická specifikace_AKTUALIZOVANÁ je
přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a rovněž bude zadavatelem doplněno do
zadávací dokumentace.
Vzhledem k tomu, že doplnění kupní smlouvy představuje změnu zadávacích podmínek,
prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.
--Dotaz č. 4:
„Budete akceptovat u Klimatizovaná komora velká 2 ks - vnitřní objem komory 1330 l“

Odpověď zadavatele č. 4:
Zadavatel uvádí, že nemůže akceptovat takto velký objem z důvodů předpokládaných objemů
klimatizovaných vzorků a větších prostorových nároků na zařízení.
--Dotaz č. 5:
„Budete akceptovat u Klimatizovaná komora velká 2 ks - rozsah kontrolované vlhkosti 30-90%“
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Odpověď zadavatele č. 5:
Zadavatel uvádí, že tento rozsah nemůže akceptovat, neboť spodní hranice 25 % je limitní.
Naopak by pro zadavatele byla žádoucí vlhkost nižší (20 %) z důvodů předpokládaných
prováděných experimentů.
--Dotaz č. 6:
„Budete akceptovat u Klimatizovaná komora velká 2 ks - rozsah kontrolované teploty (s
vlhkostí) - -10°C až 60°C“
Odpověď zadavatele č. 6:
Zadavatel uvádí, že nemůže akceptovat tento rozsah, neboť horní hranice 70 °C je minimální.
Naopak by byla žádoucí teplota vyšší (90°C) z důvodů předpokládaných prováděných
experimentů.
--Dále zadavatel obdržel dne 8. 10. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v
tomto znění:

Dotaz č. 7:
„Budete zadavatel akceptovat u "Klimatizované komory velké" vnitřní objem 1060 L a vnější
rozměry š x v x h: 1224 x 1661 x 1139 mm ?“
Odpověď zadavatele č. 7:
Zadavatel uvádí, že vnější rozměry by nepředstavovali problém, nicméně zadavatel nebude
akceptovat vnitřní objem 1060 l z důvodu nadměrného prostoru vzhledem k velikosti a
množství klimatizovaných vzorků při stanovených podmínkách, který je nutno navíc
klimatizovat.
__________________________________________________________________________

V souvislosti s tím, že dotaz a jeho zodpovězení mění parametry předmětu plnění veřejné
zakázky, konstatuje zadavatel, že v souvislosti s uveřejněním vysvětlení zadávací
dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace_č.2 mění lhůtu pro podání a otevírání
nabídek a prodlužuje ji na: 14. 11. 2019, 10:00 hod.
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Lhůta pro podání nabídek je: 14. 11. 2019 – 10:00

Bc. Lena
Mikušová

Digitálně
podepsal Bc. Lena
Mikušová
Datum: 2019.10.09
15:59:15 +02'00'

….……………..………………………………….
Bc. Lena Mikušová
referent oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně
na základě plné moci ze dne 19. 6. 2018
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