Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem
Pavilon ZŠ Měnín – dodávka gastro vybavení
Zadavatel:
Obec Měnín
Měnín 34, 664 57 Měnín
IČ 00282090

Dobrý den, V zadávací dokumentaci bod 12.9 uvádíte, že zadavatel má právo na plnění z jistoty,
pokud účastníku zř zanikla účast v zř po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 zákona.
Odstavec (7) znamená: Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje,
doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím
podmínkám.
Zadavatel sice připouští nabídnutí obdobného řešení, ale při splnění požadovaných parametrů.
Některé požadované výrobky však odpovídají svými parametry pouze jedinému výrobci a nelze je
tudíž nahradit obdobným výrobcem a zároveň splnit totožně všechny požadované parametry, jako je
příkon, rozměry, materiály, provedení a funkce.

Dotaz č.1: Přijde uchazeč o jistotu, pokud bude vyloučen z důvodu, že nesplnil požadované
parametry, nebo z důvodu, že zapomenul přiložit například některý doklad, nebo byl vyloučen z jiných
důvodů?

Dotaz č.2: Pokud uchazeč, který složil jistotu a z důvodu změny a doplnění položek ve výkazu výměr
se rozhodl nabídku nepodat. Kdy mu bude vrácena jistota?

Odpověď na dotaz č.1: V případě nabídnutí takového předmětu plnění, které neodpovídá zadávacím
podmínkám bude uchazeč vyloučen v souladu s § 48 ZZVZ. V případě, že dojde k vyloučení uchazeče
na základě § 48 ZZVZ nemá toto vyloučení vliv na jeho jistotu.
Jistotu uchazeč ztrácí v případě vyloučení dle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 zákona. Tedy
v případech žádosti o doložení dokumentů před podpisem smlouvy, nebo výsledek zkoušek vzorků,
které zadavatel nepožaduje.

Odpověď na dotaz č. 2. Jistota bude uchazeči vrácena v souladu s §41 odst.6. odst.b) ZZVZ
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