Dodatečné dotazy
Nákup kancelářských potřeb pro VoZP ČR (VZ 60063044) – dodatečné dotazy
V souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace
k zadávacím podmínkám.

Dodatečný dotaz č. 1:
„Mohla bych Vás požádat o dodatečnou informaci k těmto položkám:
Etikety 14x21 mm bílá, 10 archů
Etikety 19x37 mm bílá, 10 archů
Bylo by možné prosím upřesnit značku těchto etiket?“
Odpověď na dodatečný dotaz č. 1:
Žádost o upřesnění značky výše uvedených etiket není možné, poněvadž by tím zadavatel porušil
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Zadávací dokumentace (a tedy ani
dodatečné informace, které dodatečně vyjasňují či vysvětlují určité informace obsažené v zadávací
dokumentaci) nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu atd., pokud by to vedlo ke
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Uvedením jedné (nebo více)
značek výrobku by tak postupoval diskriminačně vůči ostatním výrobků, které nejmenoval.

Dodatečný dotaz č. 2:
„Chtěla bych Vás požádat o informaci, jak postupovat v případě, kdy význačného zákazníka s obratem
15 mil. Kč máme jednoho, nicméně dalších dlouhodobých partnerů s pravidelným ročním odběrem
nad 1 mil. Vícero.
Je možné prosím dodat jednu referenci s obratem nad 15 mil. Kč a zbývající dvě připravit způsobem,
kde mi více našich významných zákazníků referenci potvrdí?“
Odpověď na dodatečný dotaz č. 2:
Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím seznamu významných
služeb je třeba splnit tak, jak je uvedeno v čl. 6.8.1. zadávací dokumentace, tedy předložením
seznamu alespoň 3 významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením
stručného popisu služby, rozsahu realizované služby a doby plnění. Významnou službou se pro účely
této zadávací dokumentace rozumí služba, jejímž předmětem bylo dodání kancelářských potřeb.
Rozsah plnění musí činit minimálně 15 mil. Kč bez DPH ročně, a to u každé významné služby.
Zadavatel tak tímto způsobem vymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu, který
odpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky a nemůže umožnit to, co
navrhuje tazatel ve svém dotazu, poněvadž by takový postup byl v rozporu se ZVZ. Pokud dodavatel
není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v plném
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele.

Dodatečný dotaz č. 3:
„Prosím o prověření, zda se u těchto tonerů jedná skutečně o OfficeJet.
HP OJ 5380
HP OJ 5380
HP OJ 5380
HP OJ 5380

Toner - černý
Toner - cyan
Toner - magenta
Toner - yellow

V dostupných informacích dodavatelů je pouze HP Photosmart C5380.“
Odpověď na dodatečný dotaz č. 3:
Zadavatel opravuje dotazované položky. Jedná se o tiskárnu HP Photosmart C5380 – toto
pravděpodobně není odpověď na dotazované.
Dodatečný dotaz č. 4:
„Dle zadávací dokumentace máme zadat cenu za jednotku bez DPH ( sloupec C), s DPH ( sloupec D).
Nikde jsme nenašli informace, co požadujete doplnit do sloupců E,F a G. Žádáme tedy o doplnění
informace.“
Odpověď na dodatečný dotaz č. 4:
Uchazeč je povinen současně s nabídkou předložit vyplněnou přílohu č. 1 zadávací dokumentace
s názvem „Příloha č. 1- Nákupní koš“. Uchazeč u každé jednotlivé položky uvede cenu. Cena bude
uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH a nabídková cena s DPH. Uchazeč tedy vyplní pouze
sloupce C a D, ostatní sloupce nevyplňuje. Sloupce E, F a G slouží pro potřeby zadavatele při plnění ze
smlouvy.
Dodatečný dotaz č. 5:
„Prosím o informaci zda ve veřejné zakázce – nákup kancelářských potřeb pro VoZP,u položek Etikety
14x21 mm bílá, 10 archů a Etikety 19x37 mm bílá, 10 archů.
Je opravdu správně zadán rozměr a zda se jedná o etikety na archu a jaká je velikost archu.“
Odpověď na dodatečný dotaz č. 5:
Rozměr je zadán správně. Velikost archu nerozhoduje.

