DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

Název veřejné zakázky:

UniMeC – dodávka a instalace mobiliáře

Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 3. března 2014

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „UniMeC – dodávka a instalace mobiliáře“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon“).
Dotaz č. 1

Odpověď:
Ano, uchazeč je povinen jako součást své nabídky dodat podepsaný návrh smlouvy. Tato
podmínka vyplývá z § 68 zákona.
Dotaz č. 2

Odpověď:
Přestože se smlouva řídí novým občanským zákoníkem, neznamená to, že by se změnilo
cokoliv od původní úpravy. Jak v původním obchodním zákoníku, tak v novém
občanském zákoníku je povinnost řídit se dobrými mravy. Uchazeč však musí vést v
patrnosti, že se nejedná o smlouvu uzavíranou v běžném obchodním styku a není
pravda, že by neměl možnost se ke znění smlouvy vyjádřit, jak právě vyplývá z jím
zaslaných dotazů. Nicméně zadavateli (kupujícímu) mohou vzniknout daleko větší
důsledky v případě neúplného, zpožděného či nekvalitního plnění ze strany
uchazeče/prodávajícího než naopak. Zároveň je třeba poukázat na to, že uchazeč zde
není v postavení slabší strany, jelikož není nucen smlouvu uzavírat a ani v tuto chvíli
neví, zda bude mezi potenciálními vítězi zadávacího řízení.

Dotaz č. 3

Odpověď:
Zadavatel (kupující) má povinnost zajistit, že mu bude zboží předáno a převedena na něj
veškerá práva, která nebudou zatížena právy 3. stran. Pokud by došlo k tomuto porušení,
je třeba, aby zadavatel (kupující) mohl zajistit nápravu tohoto stavu. Jedná se pouze o
základní pojistku zadavatele. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu porušit ustanovení
odst. 2.1., neměla by být daná pokuta problematická, její výše má plnit preventivní
funkci.
Dotaz č. 4

Odpověď:
Opět je nutné zopakovat, že možná škoda, jež by vznikla zadavateli s pozdním dodáním
předmětu díla, by dosahovala, resp. by mohla dosahovat, výše celé poskytnuté dotace na
plnění veřejné zakázky. Z toho důvodu by takové opoždění mělo za důsledek
neschopnost zadavatele uhradit požadovaný předmět plnění a zároveň následné důsledky
spojené s neexistencí potřebného mobiliáře.
Dotaz č. 5

Odpověď:
Výše smluvní pokuty odpovídá běžnému úroku z prodlení. Co se týče odkladu 90
kalendářních dní, ten není možné změnit, jelikož odpovídá a vyplývá z požadavku
poskytovatele dotace.
Dotaz č. 6

Odpověď:

Není v zájmu zadavatele (kupujícího) proces schvalování vzorků nikterak brzdit, jeho zájmem je
používat nakoupené zboží nejpozději od začátku školního roku 2014/2015. Naopak - pokud by
dodávka nebyla realizována včas, vystavuje se zadavatel sám riziku pokut a sankcí ze strany
poskytovatele dotace. Zadavatel (kupující) je z výše uvedených důvodů schopen vyjádřit se
k předloženým vzorkům nejpozději do 3 pracovních dnů.
Dotaz č. 7

Odpověď:
Jedná se o povinnosti, které vyplývají jak z pravidel poskytovatele dotace, tak ze zákona
o veřejných zakázkách, pro uchazeče by neměl být žádný problém dané povinnosti splnit.
Zároveň je nutné upozornit, že v případě odst. 5.14. by dopadalo na uchazeče možné
pochybění v rámci zákona o veřejných zakázkách a tedy následně i stíhání od Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.
Dotaz č. 8

Odpověď:
Přestože se smlouva řídí novým občanským zákoníkem, neznamená to, že by se změnilo
cokoliv od původní úpravy. Jak v původním obchodním zákoníku, tak v novém
občanském zákoníku je povinnost řídit se dobrými mravy. Uchazeč však musí vést v
patrnosti, že se nejedná o smlouvu uzavíranou v běžném obchodním styku a není
pravda, že by neměl možnost se ke znění smlouvy vyjádřit, jak právě vyplývá z jím
zaslaných dotazů. Nicméně zadavateli (kupujícímu) mohou vzniknout daleko větší
důsledky v případě neúplného, zpožděného či nekvalitního plnění ze strany
uchazeče/prodávajícího než naopak. Zároveň je třeba poukázat na to, že uchazeč zde
není v postavení slabší strany, jelikož není nucen smlouvu uzavírat a ani v tuto chvíli
neví, zda bude mezi potenciálními vítězi zadávacího řízení.
Dotaz č. 9

Odpověď:
Zadavatel (kupující) předpokládá, že uchazeč ze své odbornosti ví, co lze považovat za
vadu bránící užívání a co nikoliv a samozřejmě bude nutné v rámci oznámení vady
komunikovat a korigovat požadavky. Nicméně obecně vada nebránící užívání je taková,
kdy lze využívat předmět dodávky k tomu účelu, za jakým byl dodán, vada bránící
užívání je taková vada, kdy nelze předmět užívat k účelu, za nímž byl dodán.
Dotaz č. 10

Odpověď:
Zadavatel (kupující) musí mít možnost odstoupit, jestliže nebude mít dostatečné finanční
prostředky na uhrazení předmětu plnění, samozřejmě strany si vrátí vše, co si plnily,
případně bude uhrazena část již provedeného plnění, dle charakteru takového plnění.
Zadavatel opět upozorňuje, že veřejná zakázka je hrazena z fondů Evropské unie a
nejedná se o vlastní peníze zadavatele. Zadavatel tedy není schopen ručit za průběh
proplácení financí.

Dotaz č. 11

Odpověď:
Zadavatel má financování zajištěno, nelze však zcela vyloučit, že se poskytovatel dotace
Řídící orgán OP VaVpI - MŠMT) nedostane do takového zpoždění se zálohovým
proplácením dotace zadavateli, kterým by zadavateli způsobil platební neschopnost.
Dotaz č. 12
V jakých termínech bude zadavatel schvalovat vzorky dle přílohy č. 1A a 1B
podle článku 5.1 návrhu kupní smlouvy?
Odpověď:
Není v zájmu zadavatele (kupujícího) proces schvalování vzorků nikterak brzdit, jeho
zájmem je používat nakoupené zboží nejpozději od začátku školního roku 2014/2015.
Naopak - pokud by dodávka nebyla realizována včas, vystavuje se zadavatel sám riziku
pokut a sankcí ze strany poskytovatele dotace. Zadavatel (kupující) je z výše uvedených
důvodů schopen vyjádřit se k předloženým vzorkům nejpozději do 3 pracovních dnů.
Dotaz č. 13

Odpověď:
Požadavek na zvýšení pokuty ze strany uchazeče je nepřípustný s ohledem na pravidla
poskytovatele dotace, a zároveň je nepřípustné její snížení, pak by pokuta neplnila svůj
preventivní účel, jelikož při opožděném dodání předmětu plnění by měl zadavatel
ohroženo proplacení části, nebo celé poskytnuté dotace. Škoda, která by mu mohla
opožděním dodáním vzniknout, je tedy nesporně vyšší než škoda vzniklá opožděným
uhrazením faktury, zároveň úrok z prodlení s uhrazením faktury odpovídá zákonné výši.
Smlouva není nevyvážená (pouze jednostranné uložení pokut), samozřejmě uchazeč
(prodávající) má více povinností než kupující, který má povinnost jen zboží převzít a
zaplatit kupní cenu a tomu odpovídá i smlouva.
Dotaz č. 14
Žádáme o upřesnění termínů odstraňovaní vad. Článek 6.2 stanoví lhůtu
odstranění vady nejpozději do 20 dnů. Článek 6.5 pak lhůtu nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne oznámení jednotlivé vady v případě vady bránící užívání
zboží, popř. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení jednotlivé vady v případě
vady nebrání užívání zboží. Nástup na odstranění vady dle článku 6.3 je
stanoven nejpozději do 48 hodin od nahlášení vad. Tyto termíny se tedy
neshodují. Dále žádáme o upřesnění, co bude považováno např. u kancelářského
nábytku za vadu bránící užívání zboží a vadu nebránící užívání zboží viz.
poslední věta článku 6.5

Odpověď:
Dle zadavatele se nejedná v žádném případě o rozpor, lhůta 20 kalendářních dní vyplývá
jak z odstavce 6.2., kde je stanovena jako lhůta maximální, tak z odstavce 6.5, kde se
říká, že „V případě, že odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické
složitosti není možné objektivně provést ve lhůtě dle věty předchozí, je prodávající v této
lhůtě povinen tuto skutečnost sdělit kupujícímu písemně s řádným odůvodněním a
návrhem konkrétní lhůty, v níž se zaváže vadu odstranit. Tato lhůta nesmí být delší než
20 kalendářních dnů (oněch 20 kalendářních dní z odst. 6.2.) ode dne oznámení vady
kupujícím. V případě pochybností, zda se jedná či nejedná o vadu bránící provozu, platí,
že taková vada bude považována za vadu bránící provozu.“
Máme tedy stanovenu lhůtu maximální u oprav, u nichž z objektivního důvodu nelze
dodržet termín 3/10 dnů, pro opravu.
48hodin jako lhůta pro započetí s odstraňování vady je maximální a jelikož se jak
odstranění vady, tak započetí s jejím odstraněním, počítá od okamžiku nahlášení;
vyplývá z toho, že uchazeč musí např. u vady bránící užívání nastoupit k jejímu
odstranění nejpozději do 48 hodin ale, jestliže využije tuto maximální lhůtu, zbývá mu
jen 24 na její odstranění (3 dny = 72 hodin). Lhůty jsou zcela v pořádku.
Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě
mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání
veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu, tj. společnost OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková

