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Doplňující informace na základě dotazů k zadávacím podmínkám  

projektu „ Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo. 013D312008301“ kód 
zadavatele 2/2018 

1. dotaz: Bezbariérová úprava vozidla -  počet osob při přepravě osoby na vozíku 1 a počet 
ostatních osob 3. Vnímám dobře, že je v tomto případě počítána osoba na vozíku a řidič 
a spolujezdec a jedna osoba ve druhé řadě? 

Ano. 

2. dotaz: Jinými slovy požadujete vůz kategorie Citroën Berlingo s úpravou FLEXI RAMP 
( zajišťuje úpravce firma API )? 

Podle METODIKY K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PROGRAMU 013 310 ROZVOJ A OBNOVA 
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016-2020, ve výzvě nebo 
zadávací dokumentaci není možné uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží nebo služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné a průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Předchozí věta však neplatí, pokud by jinak nebylo 
možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky.  
Předmět zakázky je v zadávací dokumentaci přesně a srozumitelně určen. 

3. dotaz: Budete chtít nabídku vč úpravy FLEXI ramp a dodat komplet na klíč? 

Místo dodání / převzetí plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele: Bieblova 2922/3, Ostrava 
702 00. Rozumí se, dle popisu předmětu veřejné zakázky, že vozidlo bude při předání vybaveno 
bezbariérovou úpravou (plošinou) a umožní rovněž převoz uživatele na invalidním vozíku. 

 
V Ostravě dne 18. 5. 2018 
 
 
Ing. Libor Schenk 
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Doplňující informace na základě dotazů k zadávacím podmínkám  
projektu „ Dostupnější osobní asistence, identifikační číslo. 013D312008301“ kód 

zadavatele 2/2018 

4. dotaz: navazuji na náš telefonický rozhovor ohledně výběrového řízení k projektu 
013D312008301  a rozporuji článek 5.6 kupní smlouvy - časovou náročnost opravy 
vozidla. Zákonná lhůta pro garanční opravu je zákonem stanovená na 30dní, doba 
opravy havárie je dána rozsahem poškození, technologickými postupy a standarty 
výrobce. V rámci zachování mobility lze pro tyto situace využít služeb půjčoven vozů, 
které jsou hrazeny pojišťovnou. 

V článku 5.6. návrhu kupní smlouvy jsou lhůty, které mohou být pro jakéhokoliv dodavatele 
nepřiměřeně krátké. Proto jsme článek návrhu kupní smlouvy upravili takto: 
„Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů od doručení  
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je  
kupující oprávněn zajistit odstranění vady na náklady prodávajícího u  
jiné odborné osoby.“ 
Aktualizovaný návrh kupní smlouvy přikládám v příloze. Zájemci o účast v zadávacím řízení, 
kteří již svou nabídku podali, zašlou upravený návrh kupní smlouvy v označené a zalepené 
obálce v souladu se zadávacími podmínkami. 

5. dotaz: rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení „Dostupnější osobní asistence č. 
013D312008301“, ale z důvodu plánovaného ukončení výroby poptávaného modelu, 
nemůžeme garantovat výrobu tohoto vozu. Jelikož jde o běžně prodávaný model, zadám 
takový vůz do výroby už dnes, abychom v případě úspěchu ve výběrovém řízení 
nenarazili na stop ze strany Francie, ale jelikož mi logistika potvrdí až začátkem června, 
zda se tato objednávka vešla do poslední výrobní kvóty, prosíme o přehodnocení 
smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za případné nedodání vozu/nedodání v termínu.  

 Zadávací řízení končí uzavřením smlouvy. Do té doby můžete jako zadavatel zakázku zrušit. 
Okamžikem podpisu smlouvy končí zadávací řízení (proces výběru dodavatele) a začíná smluvní 
vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tzn. platí ujednání stanovená ve smlouvě. Po oznámení o 
výběru vítězného uchazeče nemusí tento smlouvu uzavřít ( i když podepsal návrh smlouvy), a 
jsou-li v pořadí jiné způsobilé nabídky, osloví se další v pořadí. Návrh smlouvy podepsaný 
uchazeči lze považovat za povinnou součást nabídky a projev akceptace smluvních podmínek 
uchazečem, tj. bude spolu s nabídkami archivována v rámci dokumentace k veřejné 
zakázce. Prakticky po výběru vítězného uchazeče a oznámení připravíte finální návrh smlouvy k 
podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 Smluvní pokuta je (z pohledu občanského zákoníku) nepovinné ujednání stran o sankci v 
případě porušení povinnosti některou ze smluvních stran, ovšem bývá zvykem takovéto ujednání 
do smlouvy vložit. Nárok na smluvní pokutu je právo, nikoliv povinnost uplatňovat a vymáhat ji 
po druhé smluvní straně. Takže oprávněná strana, byť jí právo na smluvní pokutu vzniklo, ji 
uplatňovat vůči dlužníkovi vůbec nemusí, nebo jen v částečné výši. 
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 Pokud by nastala ze strany prodávajícího nemožnost plnění, protože se auto přestalo vyrábět a 
není možno ho dodat, jedná se o následnou nemožnost plnění, kterou zákon charakterizuje 
takto: 
 
Stane-li se dluh (tj. povinnost dodat vozidlo) po vzniku závazku (tj. po uzavření smlouvy) 
nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za 
ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Nemožnost 
plnění prokazuje dlužník (tj. prodávající). 
 
V Ostravě dne 23. 5. 2018 
 
 
Ing. Libor Schenk 
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