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Veřejná zakázka:

Dodávka nábytku pro LS Hořice

Evid. č. VZ:
Zadavatel:

099/2017/003
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 4
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení
zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace (dále též
dokumentace“) se uveřejňuje na profilu zadavatele.

jen „vysvětlení zadávací

V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše
uvedené veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.
Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí a
sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace). Tzn.,
že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto
dokumentem nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace.
Číslo
položky

Znění dotazu / Znění dodatečné informace

1.

Žádost o vysvětlení doručena 16. 03. 2017
Dotaz č. 1
V zadávací dokumentaci a ceníku je u pracovních stolů popis „kovová podnož tvar Y“ ve
výkresech je pak znázorněna podnož standardní „4-nohá“. Z našeho pohledu je to trochu
nesoulad. Jaké podnože máme nacenit ?

Odpověď:
U položek S1, S2, S3, S4, S5, S8, S9, S10 a S11 zadavatel požaduje dodání a nacenění stolů
s kovovou podnoží tvaru Y dle zadávací dokumentace a přílohy č. 2 závazného vzoru
smlouvy - Ceník. Obrázky použité ve výkresové části projektové dokumentace mají pouze
ilustrativní charakter.
2.

Žádost o vysvětlení doručena 17. 3. 2017
Nerad bych, aby došlo k nějakému nedorozumění, ale podnož tohoto tvaru není u pracovních
stolů zcela obvyklá, můžete nám tedy prosím zaslat foto či výkres podnože tvaru Y jaký
požadujete.
Odpověď:
Kovová podnož tvaru Y může vypadat například viz obrázek č. 1, zadavatel však připouští i jiná
řešení, bude-li zachován požadovaný tvar podnože.
Obrázek č. 1

3.

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 24.3.2017):
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - doručena 21. 3. 2017
Součástí ZD je příloha smlouvy č. 1 PD Technická zpráva, ve které zadavatel striktně uvádí, že
hrany nábytku ABS musejí být opatřené před nanesenou polymerovou funkční vrstvou a
následně naneseny laserovou nebo horkovzdušnou technologií. Uchazeč se domnívá, že tento
požadavek zadavatele je v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Je třeba říci, že zadavatel striktně nařizuje uchazeči použití určité technologie nanášení ABS
hran a tím se staví role instituce, které propaguje tuto technologii. Oproti jakému jinému
provedení ABS hran je jím požadovaná technologie výhodnější zadavatel neuvádí. Zadavatel
neuvádí parametry hrany, které očekává a ani rozdílné parametry od jiných technologií. Tím
automaticky zadavatel vylučuje použití alternativní technologie nanášení ABS hran za splnění
požadavků dle ČSN a EN norem a tím i určité uchazeče, kteří nedisponují výše požadovanými
technologiemi a nemohou podat nabídku, přestože by splňovali funkční, pevnostní i
kvalitativní požadavky na provedení ABS hran.
Jelikož zadavatel neuvádí důvody, proč tyto technologie nanášení ABS hran požaduje, tak aby
měli významný dopad na funkci a kvalitu nábytku, domnívá se uchazeč, že zadavatel požaduje
toto řešení v rozporu s § 6 a následně i s § 36 odst. 1 ZZVZ. V těchto paragrafech se jasně říká,
že ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu
diskriminace. Dále zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné
překážky hospodářské soutěže.
V zadávací dokumentaci ale zadavatel nedefinoval požadavky na ABS hranu, resp. ani
požadavky na její parametry. Zadavatel také uvádí v dok. příloha smlouvy č. 1 PD Technická
zpráva (součástí ZD), že uchazeč je povinen dodržovat určité ustanovení ČSN a EN norem.
Jelikož tyto normy nedefinují technologie nanášení, ale pouze požadují parametry nábytku
takové, aby odpovídali bezpečnostním a technickým vlastnostem, je možné místo technologie
nanášení laserem nebo horkým vzduchem použít konvekční nanášení ABS hran pomocí ABS
hrany a tavného lepidla. Estetické hledisko nelze brát v potaz, protože to normy ČSN a EN
neřeší – nedefinují viditelnost nebo neviditelnost spáry mezi ABS hranou a deskou. Protože se
jedná o VZ a uchazeči nabízejí produkty podle ČSN a EN norem, nesmí zadavatel odmítnout i
jiné alternativní řešení nanesení ABS hran, které dle těchto norem splní taktéž kvalitativní,
bezpečnostní a technické vlastnosti, pokud je zadavatel přesněji nedefinuje nebo neodůvodní
použití určité technologie. V ZD však není odůvodněna nutnost použití laserové nebo
horkovzdušné technologie nanesení ABS hran a nebyly ani definovány požadavky na
parametry ABS hran.
Uchazeč žádá zadavatele o úpravu ZD dokumentace tak, aby byla v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně s § 6 a s
§ 36 odst. 1 tohoto zákona.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - doručena 22. 3. 2017
V Technické zprávě zadávací dokumentace je uvedena konkrétní technologie nanášení hrany
ABS. Domníváme se, že tato podmínka je diskriminační, protože vylučuje výrobce, kteří
používají k nanášení ABS hran na dílce jiné technologie srovnatelné kvality. V zadávací
dokumentaci by měla být specifikována kvalitativní úroveň nanášení ABS hran a ne konkrétní
technologie.
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora
uvedené 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené dne 21. 3. 2017,
resp. 22. 3. 2017
Zadavatel v technické zprávě (součást přílohy smlouvy č. 1 - Projektová dokumentace)
požaduje, aby poptávaný nábytek byl opatřen hranou ABS 2mm s před nanesenou
polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany s tím, že tyto hrany musí být
naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce.

S ohledem na shora uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nově
připouští, aby poptávaný nábytek byl opatřen hranami ABS 2 mm též za použití
alternativních technologií nanášení ABS hran za splnění požadavků dle ČSN a EN
norem (např. pomocí ABS hran a tavného lepidla).
4.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 24. 3. 2017):
S ohledem na povahu vysvětlení, resp. změny zadávací dokumentace (viz
vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace pod bodem 3.) prodlužuje zadavatel
lhůtu pro podání nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky následovně:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 30. 3. 2017 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 30. 3. 2017 od 10,00 hodin
a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 11. 4. 2017 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 11. 4. 2017 od 10,00 hodin.

5.
Nové

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace (poskytnuty dne 31.3.2017):
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena 29. 3. 2017
V technické zprávě je u barevného řešení uvedeno, že má být nábytek vyroben z LTD v dekoru
Javor kanadský. Jediný běžně dostupný Javor kanadský u nás má tmavě hnědou barvu, ale na
obrázku pod tím je vyobrazen jako běžný javor světlé barvy. Má se tedy jednat o tmavý javor
kanadský nebo může být zvolen nějaký jiný dekor javoru ve světlé barvě? Prosím o upřesnění.
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora
uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 29. 3. 2017
Zadavatel požaduje, aby nábytek byl vyroben z laminované dřevotřísky v dekoru Javor
kanadský – světlý (např. Javor kanadský krémový H1867 (výrobce EGGER)). Zadavatel též
s ohledem na situaci na trhu připouští, aby nábytek byl vyroben v následujícím dekoru javoru,
který rovněž vyhovuje požadavku zadavatele na vzhled nábytku:
·

Javor Hard šampaňský H3860 (výrobce EGGER),

·

Javor 0375 (výrobce Kronospan).

V souvislosti se shora uvedenými požadavky zadavatele na dekor DTDL zadavatel připouští též
možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení dekoru DTDL odpovídající co nejvíce barevnosti a
struktuře vzoru shora uvedených dekorů DTDL. Za předpokladu, že dodavatel bude chtít
použít rovnocenné řešení dekoru DTDL, toto podléhá předchozímu schválení zadavatele.

6.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 31. 3. 2017):

Nové
S ohledem na povahu vysvětlení, resp. změny zadávací dokumentace (viz
vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace pod bodem 5.) prodlužuje zadavatel
lhůtu pro podání nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky následovně:
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 11. 4. 2017 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 11. 4. 2017 od 10,00 hodin

a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 20. 4. 2017 do 10,00
hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 20. 4. 2017 od 10,00 hodin.

Ing. Lenka Zahálková
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s. p.

