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V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací
dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.
I.
V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel zjistil nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, které si
dovoluje prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace napravit.
II.
Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy tohoto vysvětlení zadávací
dokumentace:
•
•
•

Příloha č. 1 – Krycí list – oprava 03082021,
202008-E- 102 TZ – oprava 03082021 (Technická zpráva – Měření a regulace),
Požadavky na kompatibilitu

Každý účastník je povinen ve své nabídce použít a vycházet z těchto příloh poskytnutých v rámci
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Nepoužití těchto příloh bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek a takový účastník může být vyloučen ze zadávacího řízení.

III.
Vysvětlení zadavatele č. 1:
Zadavatel se rozhodl odstranit odst. 3, čl. 5 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace v
následujícím znění: „V případě, že dvě a více nabídek dosáhnou stejné celkové nabídkové ceny bez DPH,
bude nejvhodnější nabídka stanovena losem za účasti oprávněných zástupců dotčených účastníků.“
Odstavec 1 a 2 předmětného článku zůstávají beze změny. Nově je tedy čl. 5 Výzvy k podání nabídky vč.
zadávací dokumentace v tomto znění:

Článek 5. Kritéria hodnocení a metoda vyhodnocení nabídek
1) Kritérium hodnocení
Podané nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek podle nejnižší nabídkové
ceny.
2) Metoda vyhodnocení nabídek
Pro hodnocení bude rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel nabídky seřadí dle
výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Vysvětlení zadavatele č. 2:
Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 opravený Krycí list.
Pro odstranění veškerých pochybností se zadavatel rozhodl formálně upravit znění požadavku na
referenční zakázky tak, aby bylo zcela jednoznačné, že účastníci mohou předložit reference v hodnotách
vyšších než je stanovená hranice hodnoty referenčních zakázek. Uvedené požadované hodnoty u
referenčních zakázek jsou minimální. Účastníci tento Krycí list použijí při zpracování svých nabídek.

Vysvětlení zadavatele č. 3:
Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 upravenou
Technickou zprávu pro profesi „Měření a regulace“, která je součástí projektové dokumentace. Věta
uvedená na str. 4, odst. 1.1 předmětné technické zprávy se nahrazuje zněním „Systém bude napojen na
dálkovou správu, tj. na stávající dispečink v budově B“. Věta uvedená na str. 6, odst. 1.21.2 předmětné
technické zprávy se nahrazuje zněním „Servopohony požárních klapek na vstupu a výstupu vzduchu
budou napájeny z rozvaděče MaR napětím 230V AC“. Účastníci budou z této opravené technické zprávy
vycházet při zpracování svých nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace
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Vysvětlení zadavatele č. 4:
Zadavatel poskytuje jako přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 Požadavky na
kompatibilitu s uvedením seznamu prvků, citovaných v projektové dokumentaci, u kterých je
požadována kompatibilita se stávajícími systémy a zařízeními zadavatele. Účastníci budou z tohoto
seznamu vycházet při zpracování svých nabídek.

III.
V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit
lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Způsob podání nabídek
3) Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu
TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, nejpozději do 27. 8. 2021 do 10:00 hodin. Účastník
může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny pondělí až
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod., pátek od 8:00 do 13:30 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek
od 8:00 do 10:00 hodin.

Otevírání nabídek
1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky
s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém veřejném zasedání konaném na adrese kontaktního místa
osoby zastupující zadavatele, tj. TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, dne 27. 8. 2021 v
10:05 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:
•
•
•

Příloha č. 1: Příloha č. 1 – Krycí list – oprava 03082021
Příloha č. 2: 202008-E- 102 TZ – oprava 03082021 (Technická zpráva – Měření a regulace)
Příloha č. 3: Požadavky na kompatibilitu

V Brně dne 3. 8. 2021
Za zadavatele – AGRIE Office s.r.o.:

Ing. Roman Bielak
TENDERA partners, s.r.o.
Na základě plné moci

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ing.
Roman
Bielak

Digitálně podepsal
Ing. Roman Bielak
Datum: 2021.08.03
16:02:32 +02'00'
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