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Zadavatel oznamuje dle § 53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“) vyloučení účastníka zadávacího řízení z veřejné zakázky.
Zadavatel na základě § 48, odst. 2 písm. a) zákona rozhodl dne 11. 3. 2020 o vyloučení
účastníka AGROZET České Budějovice, a.s. ze zadávacího řízení.
Identifikační údaje vyloučeného účastníka:
Název společnosti:

AGROZET České Budějovice, a.s.

Sídlo:

U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice

Právní forma:

Akciová společnost

IČO:

281 13 128

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek.
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Odůvodnění:
Účastník podle požadavků zadavatele vyplnil Přílohu č. 1 – technická specifikace – tím, že u všech
položek vyplnil termín „ANO“, hodnotící komise se však rozhodla na základě absence technických nebo
katalogových listů výrobce ověřit účastníkem odsouhlasené údaje z produktových katalogů výrobce –
značka Pöttinger. Na základě této kontroly hodnotící komise nalezla nesrovnalosti v technické
specifikaci. Hodnotící komise dne 24. 2. 2020 účastníka vyzvala k objasnění nabídky v těchto bodech.
Účastník dne 26. 2. 2020 reagoval vyjádřením se k výzvě k objasnění a doplnění nabídky, kde uvedl své
pochybnosti ohledně požadavků zadavatele a prohlásil, že se již dále nebude daným řízením zabývat.
Dne 27. 2. 2020 bylo zadavateli navíc doručeno objasnění nabídky, kde se účastník k daným bodům
vyjádřil. Zde jsou dotazy hodnotící komise, odpovědi účastníka AGROZET a posouzení odpovědi
hodnotící komisí:
TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLONESENÝ OTOČNÝ PLUH
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 7 - Zadavatel požaduje odpružené kolo pluhu o rozměru 500/45 - 22.5. Dle produktového katalogu
Servo 6.50 Pöttinger polonesené pluhy není zcela jasné, zdali je u nabízeného pluhu SERVO 6.50 PLUS
NOVA 6+1 opěrné kolo pluhu odpružené;
Odpověď dodavatele:
Ano, pluh je vybaven dusíkovým akumulátorem pro odpružení opěrného kola 500/45-22,5.
Posouzení hodnotící komise:
Dodavatel uvedl, že nabízený stroj požadavek zadavatele splňuje. Hodnotící komise v katalogu značky
Pöttinger SERVO 6.50 polonesené pluhy nalezla údaj o parametrech opěrného kola (strana 5), nikoliv
však o odpružení kola a z obrázků v katalogu toto není jasné.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 17 - Zadavatel požaduje bezúdržbové nonstop hydraulické jištění jednotlivých pracovních těles v
horizontálním směru až 20cm a ve vertikálním směru až 38cm, s možností nastavení jistícího tlaku. Dle
produktového katalogu Servo 6.50 Pöttinger polonesené pluhy je u nabízeného pluhu SERVO 6.50 PLUS
NOVA 6+1 jištění pouze výkyvem do strany 40 cm;
Odpověď dodavatele:
Ano pluh je vybaveni bezúdržbovým Non-Stop hydraulickým jištěním s výkyvem tělesa ve vodorovném
tak svislém směru s možností centrálního nastavení jistícího tlaku (výkyv s jištěním pouze do strany je
nesmysl vzniklý nepochopením systému jištění NOVA), tyto systém jsou si velmi podobné u většiny
výrobců, používající systém hydropneumatického jištění).
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise v katalogu značky Pöttinger SERVO 6.50 polonesené pluhy nalezla informace o
hydraulickém jištění na straně 11 a má za to, že tento bod nabízený přístroj splňuje.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 21 - Zadavatel požaduje předradličky nonstop hydraulicky jištěné společně s orebními tělesy. Dle
produktového katalogu Servo 6.50 Pöttinger polonesené pluhy jsou předradličky u nabízeného pluhu
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SERVO 6.50 PLUS NOVA 6+1 jištěny střižným šroubem nikoliv tedy hydraulicky společně s orebními
tělesy pluhu.
Odpověď dodavatele:
Předradličky jsou součástí tubusu hydropneumatického odpružení a jsou tak zároveň jištěny spolu
s orebním tělesem. Není pravdou, že jsou jištěny pouze mechanicky – střižným šroubem.
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise ve stejném katalogu nalezla na straně 20, týkající se výhradně předradliček, údaj o
tom, že předradličky jsou jištěny střižnými šrouby, a není zde uvedeno nic o tom, že jsou možné i jiné
možnosti jištění. Tento bod podle hodnotící komise nabízený přístroj nesplňuje.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE DISKOVÝ PODMÍTAČ
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 4 - Zadavatel požaduje 2 sekce ozubených disků o průměru minimálně 645 x 6 mm. Dle
produktového katalogu Pöttinger Diskové podmítače TERRADISC nabízený stroj Pöttinger Terradisc
6001 T disponuje 2 sekcemi ozubených disků o rozměrech 580 x 5 mm;
Odpověď dodavatele:
Diskový podmítač je sice vybaven disky o rozměrech 580x5mm, ale můžeme jej na přání zákazníka
vybavit 2 – sekcemi ozubených disků o průměru 645 mm – nechápeme zde – co je definice sekce. (sekce
– pár disků??, sekce je jeden disk??). Každopádně Vám i stroj vybavený disky o průměru 580 mm splní
očekávané a mnohdy díky agresivnějšímu vniknutí do půdy i lépe (s ohledem na současná sucha).
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise konstatuje, že z odpovědi není zřejmé, zda jsou disky o průměru 645 mm zahrnuty
v cenové nabídce dodavatele. V technické specifikaci předložené dodavatelem je sice uvedeno ANO,
podle hodnotící komise však mohl dodavatel k této položce uvést informaci, že nabízený stroj bude
upraven podle této položky nad rámec katalogové nabídky. V technické specifikaci u některých položek
dodavatel komentář uvedl, mohl tedy i zde.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 7 - Zadavatel požaduje každý disk samostatně automaticky nonstop jištěn pružinou s tlumením
zpětného rázu po překonání překážky. Dle produktového katalogu Pöttinger Diskové podmítače
TERRADISC je u nabízeného stroje Pöttinger Terradisc 6001 T jištění disků prostřednictvím gumových
tlumičů, nikoliv pružinou;
Odpověď dodavatele:
Ano, každý disk je jištěn gumovou pružinou (definujte prosím co je pružina??, co je tlumič??). Tento
systém je zcela bezúdržbový, s delší životností, jednodušším konstrukčním řešením a hlavně, zcela
bezúdržbový.
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise konstatuje, že v tomto případě má terminologie pružina a tlumič stejný význam a na
základě informace z produktového katalogu lze tuto položku brát za objasněnou.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 8 - Zadavatel požaduje zavěšení slupic disků na konzoly přivařené k rámu v bezúdržbovém
provedení. Dle produktového katalogu Pöttinger Diskové podmítače TERRADISC jsou u nabízeného
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stroje Pöttinger Terradisc 6001 T slupice v páru přišroubovány pomocí příruby k rámu stroje, nikoliv
přivařené;
Odpověď dodavatele:
Slupice disků jsou ke konzole přivařeny a jsou ve zcela bezúdržbovém provedení díky odpružení
gumovou pružinou. Nic není k žádné konzole šroubováno. Co definujete pojmem „konzola“??
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise z odpovědi dodavatele usuzuje, že dodavatel v technické specifikaci uvedl termín ANO
k položce, u níž nevěděl, jaký je její význam. Předpokladem je v takovém případě žádost o objasnění
zadávací dokumentace, což dodavatel neučinil. Hodnotící komise z dalšího porovnání informací
s produktovým katalogem (Strany 5 a 6) chápe uchycení tak, jak bylo formulováno v dotazu.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 13 - Zadavatel požaduje usměrňovač zpracované půdy a posklizňových zbytků s centrálním
nastavením pracovní výšky, umístěn mezi diskovými sekcemi. Dle produktového katalogu Pöttinger
Diskové podmítače TERRADISC má nabízený stroj Pöttinger Terradisc 6001 T usměrňovač zpracované
půdy a posklizňových zbytků umístěn za diskovými sekcemi a nikoliv mezi;
Odpověď dodavatele:
Pokud zákazník požaduje tento usměrňovač, je na stroj namontován. Může být jak za disky, tak mezi
disky…
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise konstatuje, že vzhledem k tomu, že je usměrňovač součástí stroje podle produktového
katalogu a dodavatel uvádí, že lze jeho polohu upravit, nemá fakt ohledně polohy usměrňovače vliv na
nabídkovou cenu a odpověď dodavatele je dostačující. Dodavatel však mohl tuto skutečnost uvést
v technické specifikaci, pokud věděl, že není možné ji ověřit přímo z produktového katalogu.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 22 - Zadavatel požaduje možnost dodatečné instalace čelní slámové brány. Dle produktového
katalogu Pöttinger Diskové podmítače TERRADISC není u nabízeného stroje Pöttinger Terradisc 6001
T zcela jasné, zdali je možnost dodatečné instalace čelní slámové brány.
Odpověď dodavatele:
Na stroj lze kdykoliv domontovat čelní nářadí před vlastní diskové sekce (slámová brána je neexistující
termín, vzniklý asi špatným překladem prospektu firmy Lemken). Jedná se zde nejspíš o smyk??
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise konstatuje, že termín slámová brána nebo brány na slámu nalezla u více než jednoho
výrobce těchto strojů. Pro upřesnění významu slámové brány hodnotící komise vznesla dotaz na tvůrce
technické specifikace – zaměstnance Školního zemědělského podniku Žabčice. Ten uvedl, že se jedná o
přídavné zařízení, které v případě výskytu slámy na upravovaném poli slámu rovnoměrně rozděluje pod
jednotlivé disky a umožňuje tak kvalitní a rovnoměrnou úpravu půdy. Hodnotící komise konstatuje, že
pokud dodavatel nevěděl, co tato položka technické specifikace znamená, nemohl tuto položku označit
termínem ANO a měl možnost se formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele zeptat.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE NESENÝ OTOČNÝ PLUH
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 8 - Zadavatel požaduje přepravu po pozemní komunikaci bez nutnosti odpojení třetího bodu
traktoru. Z produktového katalogu Pöttinger Servo není zřejmé, zdali je u Pöttinger Servo 45 S PLUS 5
+ 1 možná jízda po pozemní komunikaci bez nutnosti odpojení třetího bodu traktoru;
Odpověď dodavatele:
Ano, třetí bod není nutné při přepravě po pozemní komunikaci odmontovat, ba je to přímo nutné, aby
byl nasazen. Pak by totiž tato možnost odpadla, ne-li byla fyzikálně nemožná. Třetí bod se ponechává i
v případě přepravy pomocí opěrného a transportního kola.
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise na základě údajů ze strany 38 produktového katalogu uvedeného v dotazu výše
doplněného odpovědí dodavatele konstatuje, že nabízený stroj daný požadavek splňuje.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 9 - Zadavatel požaduje ocelový rám čtyřhranného profilu o rozměru nejméně 160 x 160 x 10 mm.
Nabízený nesený pluh Pöttinger Servo 45 S PLUS 5 + 1 dle produktového katalogu Pöttinger Servo
disponuje rámem o rozměrech 140 x 140 x 10 mm;
Odpověď dodavatele:
Rám vykazuje rozměry 140x140 mm, ale v tomto případě je pluh vybaven vnitřní výztuhou rámu, která
sice snižuje jeho vnější rozměry, ale v součtu vykazuje vyšší pevnost a pružnost a to především v krutu,
tahu a ohybu. Nechápeme proto, proč je preferován rám o takto velkých vnějších rozměrech, když
nejdůležitějším parametrem je jeho celková pevnost. A ta je právě zajištěna u modelu v provedení „S“
vnitřní výztuhou. V součtu při výpočtech pak vykazuje lepší parametry než pouhá rám o rozměrech
16x16 mm. Důležitá je i definice pojmu rám a v kterých místech je měřen, pokud bychom přistroupili
technicky k nadné problematice, nalezli bychom na pluhu místa, která mají větší rozměr než 16x16 mm…
Posouzení hodnotící komise:
Hodnotící komise se shodla na tom, že objasnění tohoto bodu vyznívá spíše jako žádost o objasnění
zadávací dokumentace než objasnění nabídky. Dodavatel tu uvádí rozdíly mezi nabízeným produktem a
požadavkem zadavatele. Zadavatel však stanovil požadavky na základě své potřeby, stávajícího
vybavení a zkušenosti a za těmi si stojí. Hodnotící komise konstatuje, že dodavatel neobjasnil parametr
dostatečně a případný rozpor měl se zadavatelem konzultovat v průběhu lhůty pro podání nabídek.
Dotaz hodnotící komise:
bod č. 19 - Zadavatel požaduje automatickou změnu pracovního záběru pluhu při otáčení na souvratích.
Z produktového katalogu Pöttinger Servo není zřejmé, zdali je u Pöttinger Servo 45 S PLUS 5 + 1
automatická změna pracovního záběru pluhu při otáčení na souvratích.
Odpověď dodavatele:
Ano, pluh je tímto požadovaným systémem vybaven vždy od počtu 5ti radlic a výše.
Posouzení hodnotící komise.
Hodnotící komise konstatuje, že po opětovné kontrole tohoto bodu v produktovém katalogu značky
Pöttinger tuto odpověď akceptuje.
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Z výše uvedeného vyplývá, že hodnotící komise objasnění některých bodů akceptovala a u ostatních
bodů prohlásila, že objasnění nepovažuje za dostatečné. Hodnotící komise na základě vyjádření
účastníka ze dne 26. 2. 2020 rozhodla nevyzývat účastníka znovu k objasnění nabídky.

Na základě uvedených informací hodnotící komise konstatovala, že účastník nesplnil
podmínky účasti v zadávacím řízení a doporučila zadavateli vyloučit účastníka
AGROZET České Budějovice, a.s., U sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice, IČO
28113128, ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek pro účast v zadávacím řízení.
Zadavatel proto v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona, dodavatele vyloučil z účasti
v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zákonných zadávacích podmínek, uvedených v bodě 5.2
Výzvy k podání nabídek.
Poučení o námitkách:
Námitky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení musí stěžovatel doručit
zadavateli do 15 dnů od uveřejnění oznámení na profilu zadavatele dle § 242 zákona. Zadavatel
nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 246 odst. 1, písm. a) zákona uzavřít
smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 zákona.

V Brně 11. 3. 2020

Podpis a razítko
…………..……………………………………

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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