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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„OU – Stavební úpravy objektu B, ul.
Českobratrská 16, Ostrava Dodávka interiérů“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení
zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“).
K uvedené veřejné zakázce na stavební práce byl zaslán níže uvedený dotaz:
Dotaz č. 1
Dotaz č. 1 je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.
Odpověď č. 1
Zadavatel se ohrazuje proti tvrzení žadatele, že zadávací podmínky jsou stanoveny
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Zadavatel v souladu se zákonem nechal jako podklad pro předmětné zadávací řízení
vyhotovit projektovou dokumentaci, která byla zhotovena projekční kanceláří MARPO s.r.o.,
IČ 410 33 078, 28. října 66/201, 709 00 Ostrava v červnu 2014, a která je nedílnou součástí
Zadávací dokumentace.
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Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel přistupuje k předmětné akci s péčí řádného
hospodáře, vychází tato projektová dokumentace z potřeb zadavatele pro řešení interiéru
daného objektu, při jejímž zadání kladl důraz nejen na funkčnost, ale také na praktičnost a
estetiku požadovaných prvků s nejvyšší jakostí a kvalitou. Prvky interiéru jsou navrženy
projektantem tak, aby splňovaly příslušné normy, a to především ČSN 73 0831, BS EN
1021-1, BS EN 1021-2. Zadavatel podotýká, že kompletní předaná dokumentace splnila
veškeré požadavky objednatele.
Zadavatel připravil v souladu se zákonem Zadávací dokumentaci s obecným, i když
velmi detailním popisem požadavků na jednotlivé prvky interiéru doplněným ilustrativními
fotografiemi, kdy součástí tohoto popisu je rovněž specifikace položek č. H604 –
stohovatelná židle pro účinkující a č. U512 – stohovatelná židle do hlediště. Tento popis
přitom odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Zadavatel konstatuje,
že vymezení jednotlivých požadovaných prvků dodávky je specifikováno natolik obecně,
aby bylo možné tyto prvky dodat nebo vyrobit. Současně prohlašuje, že zadávací podmínky
byly zadavatelem stanoveny tak, aby jednotlivé položky předmětu plnění nevedly pouze
k jedinému výrobku, a aby celý předmět plnění veřejné zakázky byli schopni dodat
minimálně 3 dodavatelé. Zadavatel rovněž konstatuje, že se zadávacího řízení mohou
zúčastnit jak dodavatelé, tak výrobci, kteří splní stanovené zadávací podmínky.
Zadavatel dále v čl. 10 a 11 Zadávací dokumentace stanovil, že požaduje prokázání
splnění technické kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 79 zákona, a to předložením
vzorků výrobků určených k dodání dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona, kterými dodavatel
prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace. Zadavatel mimo jiné požaduje předložení
funkčního vzorku položky č. U512 – stohovatelná židle do hlediště.
Na základě výše uvedeného zadavatel konstatuje, že popis jednotlivých položek
odpovídá zákonným požadavkům. Zadavatel tedy nebude měnit technickou specifikaci výše
uvedených položek a požaduje, aby položky č. H604 – stohovatelná židle pro účinkující a č.
U512 – stohovatelná židle do hlediště byly dodány dle technických parametrů tak, jak je
uvedeno v Zadávací dokumentaci, a rovněž požaduje předložení vzorků dle soupisu vzorků.
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích
podmínek.
V Ostravě dne 21. 8. 2017

prof. MUDr.
Jan Lata, CSc.
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Přílohy:
1. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „OU – Stavební úpravy
objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava - Dodávka interiérů“ ze dne 16. 8. 2017

