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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
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:

„Dodávky cartridgí a tonerů
pro Ostravskou univerzitu“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádostí účastníků 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 dodávky byly zaslány níže uvedené dotazy:
Dotaz č. 1
Dobrý den,
vznášíme dotaz k významu bodu 8.3. zadávací dokumentace.
Je možné podat cenovou nabídku přílohy č.1 naceněnou v alternativních produktech?
Dle bodu 12 ZD se hodnotí ekonomická výhodnost.
Ale zároveň uvádíte, že se bude postupovat dle bodu 7 respektive bodu 7.2.
Děkuji
Dotaz č. 2
Dobrý den,
prosím o vysvětlení předmětu plnění veřejné zakázky.
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Dle bodu 7.2. zadávací dokumentace je požadováno zpracování nabídkové ceny na
originály cartridgí a tonerů od výrobců zařízení (tiskáren).
Ovšem v bodě 8.3. zadávací dokumentace zadavatel mimo jiné připouští také dodávky
alternativních (nikoliv repasovaných) cartridgí a tonerů.
Prosím o vysvětlení dle čeho bude zadavatel posuzovat cenové nabídky? Znamená to tedy,
že pokud uchazeč podá cenovou nabídku na alternativní tonery a cartridge, bude vyloučen?
Děkuji
Odpověď na dotaz č. 1 i 2
Zadavatel v čl. 7.2. „Podmínky pro zpracování nabídkové ceny“ zadávací
dokumentace uvádí požadavek, že pro stanovení nabídkové ceny budou oceněny originály
cartridgí a tonerů od výrobců zařízení (tiskáren).
Zadavatel požaduje dodávku originálních tonerů a cartridgí od výrobců zařízení
(tiskáren). Pro nacenění v rámci přílohy č. 1 „Seznam vzorových produktů“ zadávací
dokumentace je tedy nutné nacenit originální tonery a cartridge, kdy tyto budou předmětem
hodnocení a posuzování nabídek.
V rámci následného plnění ze smlouvy pak zadavatel v čl. 8.3. „Podmínky pro plnění
předmětu zakázky“ zadávací dokumentace připouští rovněž dodávky alternativních (nikoliv
repasovaných) cartridgí a tonerů, tyto však nejsou primárně poptávány a není požadováno
jejich nacenění. Pouze v rámci následného plnění na základě rámcové smlouvy se mohou
dle požadavků pracovišť zadavatele odebírat i výrobky od alternativních výrobců cartridgí a
tonerů.
V rámci cenové nabídky není tedy možné nacenit alternativní cartridge a tonery.
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích
podmínek.
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