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Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci – veřejná zakázka na dodávky zadávaná 
jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Nákup skenovacích zařízení, 
tiskáren a čteček čárových kódů“ zahájená Výzvou k podání nabídek odeslanou dne 2. 
9. 2015.

Dotaz č.1
Odstavec č. 5.1.5 Environmentální požadavky je uvedeno:
Normy pro energetický výkon ENERGY STAR stanovené Rozhodnutím Evropského komise
2009/347/ES.

DOTAZ: Požaduje Zadavatel doložení všech tří dokumentů, nebo pro splněné zadávacích
podmínek stačí doložení jednoho dokumentu ze tří uvedených?

ODPOVĚĎ: Zadavatel primárně požaduje doložit jeden dokument, nicméně uchazeč 
může doložit i všechny tři, také si může vybrat, který z oněch tří dokumentů doloží.

Dotaz č.2
Odstavec č. 5.1.5 Environmentální požadavky je uvedeno:
Dále dle Metodiky pro nákup kancelářské výpočetní techniky
z Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2010 č. 465 zadavatel požaduje snadnou
demontáž, a to:
spoje lze snadno nalézt, jsou přístupné s pomocí běžných nástrojů a jsou co nejvíce
normované,
plastové díly těžší než 25 g mají nesnímatelné označení materiálu v souladu s normou ČSN
EN ISO 11469:2000. Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení. Protlačované plastové materiály a materiály světlovodných plochých zobrazovacích
jednotek jsou z této podmínky vyňaty, plastové díly jsou z jednoho polymeru nebo ze
slučitelných polymerů kromě krytu, který může obsahovat nejvíce dva typy oddělitelných
polymerů.

Všem uchazečům



DOTAZ: Výrobci čteček a tiskáren splňují obecné podmínky výše uvedeného a uvádějí toto 
na datasheetech (jednoduché pdf k zařízením). Požaduje Zadavatel doložení obou dokumentů 
(kopii certifikátu i čestné prohlášení), nebo postačí pouze jeden z uvedených dokumentů?

ODPOVĚĎ: Zadavatel požaduje doložení alespoň jednoho z požadovaných dokumentů.

Dotaz č.3
Odstavec č. 5.1.5 Environmentální požadavky je uvedeno:
ES Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a dalších navazujících předpisů. Doložení kopie ES Prohlášení o shodě. 

DOTAZ: Postačí zadavateli čestné prohlášení o této shodě?

ODPOVĚĎ: Zadavatel v souladu s přílohou č. 3 Technické a dodací podmínky 
akceptuje rovněž čestné prohlášení. 

Dotaz č.4
Odstavec č. 5.2 Společné ustanovení ke kvalifikaci je uvedeno:

5.2.1 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel předkládá v nabídce doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

5.2.2 Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky

DOTAZ: Dodavatel dodá v originále POUZE krycí list a smlouvu s podpisem. Vše ostatní v 
prosté kopii, souhlasí? Veškerá dokumentace může být starší 90 dnů kromě základních kval. 
předpokladů a výpisu z OR, souhlasí?

ODPOVĚĎ: 
Z obsahu zadávací dokumentace je zřejmý požadavek zadavatele na předložení 
originálů nebo ověřených kopií těchto listin:

- krycího listu (bod 6.1.1 ZD, nikoliv výslovně),
- návrhu smlouvy (bod 7.1 ZD, nikoliv výslovně),
- oprávnění oprávněné osoby zastupovat uchazeče či za něj jednat (bod 7.2 ZD, 

výslovně),
- platné plné moci nebo příslušného pověření, ze které bude vyplývat oprávnění 

návrh smlouvy jménem či za dodavatele učinit (bod 13.7 ZD, výslovně) (obsahově 
totéž, jako předchozí odrážka),

- smlouvy o solidární odpovědnosti, předkládá-li nabídku více dodavatelů společně 
(bod 13.7 ZD, výslovně).



Ano, veškerá dokumentace, s výjimkou dokladů prokazujících splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku, může být starší 90 
kalendářních dnů ke dni podání nabídky (bod 5.2.2 ZD).  

Dotaz č.5
Jaký má význam pro dodavatele přiložené pdf s názvem zadost_final? 

ODPOVĚĎ: Příloha je pouze informativního charakteru, může sloužit jako příklad 
dobré praxe využití poptávaných zařízení s využitím evropských dotací. 

S pozdravem

         plk. Ing. Lumír Šatran 
                                        Zadavatel a zástupce generálního ředitele
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