Všem zájemcům o veřejnou zakázku
Vyřizuje/tel.

Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253

V Brně, dne 28. 11. 2019

Věc: Veřejná zakázka: „Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětů dodavatelů obdržených písemně
dne 25. 11. 2019 a 27. 11. 2019. Formulace dotazů dodavatelů jsou doslovně převzaty.

Dotaz č. 1:
„Část 4 VZ
Je požadován přístroj s intervaly skenování po 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5 nm. Je možné nabídnout přístroj s
intervaly skenování po 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 a 2 nm se skenovací rychlostí až 28 000 nm/min? Jedná se
o přesnější a výrazně rychlejší přístroj, než je požadováno“
Odpověď Zadavatele:
Vzhledem k povaze využití požadovaného přístroje zadavatel požaduje minimální dodržení všech
požadovaných parametrů.

Dotaz č. 2:
„Část 2 VZ
V technických parametrech je požadavek na rozsah otáček: 50-350rpm/min.
Náš dotaz zní: Jelikož standardní rozpětí třepání u naprosté většiny výrobců orbitálních třepaných
inkubátorů je od 20 do 200 ot./min. a dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména
dle !36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly
konkurenční výhodu a §6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace.
I když je veřejná zakázka zadávána v režimu nebo i mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. musí zadavatel
dodržet základní zásady tohoto zákona:
Zásadu transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat
tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
Zásadu rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním
dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána
všem bez rozdílu,
Zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit
některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,
Zásadu přiměřenosti – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené
charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací
podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.)
Požadujeme, jestli by bylo možné, nabídnout přístroj, který splnuje všechny požadované parametry
nebo je překračuje, ale má rozsah třepání do 300 otáček za min.??“
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Odpověď Zadavatele:
Zadavatel při stanovení požadovaných minimálních parametrů vycházel z aktuálního průzkumu trhu
a maximálních technických možností přístrojů, které může zadavatel pořídit za finanční prostředky,
kterými disponuje pro tuto veřejnou zakázku. Zadavatel dále uvádí, že přístroje nebudou využívány
v rámci běžné komerční praxe, ale budou součástí výzkumné infrastruktury a cílem jejich nákupu je
podpora výzkumu v rámci doktorských studijních programů tak, aby byli mladí vědci Zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně a jejich výstupy konkurenceschopné v rámci Evropského
výzkumného prostoru. Nejedná se tedy o možnou diskriminaci nebo znevýhodnění potenciálních
dodavatelů, ale o nutný předpoklad z hlediska využití výzkumné infrastruktury pro její primární účel,
a sice tedy vědu a výzkum.
Zadavatel trvá na parametrech, které stanovil v technické specifikaci a tyto bude vyžadovat jako
minimální možné.
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…………….…….……………..………………………………….
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně
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