DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 18.9.2013
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČ:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
44994575

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
VR 83: Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
Technická specifikace:
- přístroj s omezením a bez omezení technologie tisku
- technologie tisku (pravděpodobně se jedná o technologii tisku tuhým inkoustem)
- tříúrovňové účtování
- produkční finišer s kapacitou sešívání 100 listů
je „ušitá na míru“ jednomu výrobci a výběrového řízení, tak jak je vypsáno, se mohou zúčastnit jen
dodavatelé zn. XEROX.
Žádám proto:
- o sdělení, který jiný výrobce kromě XEROX splňuje technické parametry zadání,
- popř. o změnu technických parametrů výběrového řízení tak, aby se ho mohli zúčastnit
dodavatelé více než 1 značky.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
- z pohledu zadavatele jsou přístroje bez omezení technologie tisku veškeré multifunkční zařízení na
trhu. Z důvodu laminace certifikátů a dalších tiskových materiálů zadavatel omezil u přístroje číslo 4 ze
všech dnes dostupných technologií ty, které se při laminaci ničí – tedy např. tisk tuhým inkoustem.
Tiskárny a převážná většina přístrojů na trhu splňuje obě tyto kategorie.
- technologie tisku je omezena pouze u případu přístroje číslo 4 (tisků s následnou laminací za tepla).
Zadavatel se tedy snaží vyhovět všem výrobkům, vyjma několika málo specifických.
- zadavatelem požadované nacenění ceny tisku je čtyř stupňové: černobílá stránka, minimální
barevné pokrytí, běžné pokrytí a plnobarevná stránka. Obvyklé účtování za stranu je jedno, dvou a tří
úrovňové. U jednoúrovňového uchazeč nacení cenu za stránku jednotnou pro všechny 4 stupně. U
dvouúrovňového (obvykle čb/barva) nacení odpovídajícím způsobem jednotlivé stupně – tedy
nejčastěji cenu za první stupeň jako cenu za čb stranu a ostatní jako barevnou stranu či obdobně
podle pravidel pro konkrétní stroj. U víceúrovňových obdobně. Má-li některý stroj více úrovní než 4
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(byť takový případ zadavateli není v tuto chvíli znám), pak postupuje uchazeč podobně podle 4 stupňů
z důvodu srovnatelnosti nabídky.
Rozpočítávání „za průjezd“ je zcela běžný u komerčních externě zadávaných zakázek. Různí výrobci
přistupují k ceně tisku jedné strany různým způsobem: buď zahrnují do ceny strany celou cenu
přístroje, nebo cenu přístroje účtují zvlášť a cena za stranu je pak velmi nízká. Proto zadavatel
požaduje zahrnout do celkové ceny zakázky jak cenu přístroje, tak cenu za předpokládaný počet stran
za standardní dobu životnosti přístroje, aby nabídky byly srovnatelné a náklady plánovatelné v
reálných podmínkách zadavatele.
- průzkum nabídky trhu před zahájením soutěže ukázal, že většina výrobců neudává kapacitu
sešívání. Nalezené udávané hodnoty se pohybují od 30 listů od různých výrobců a konkrétních
zařízení. Z důvodu maximálního rozšíření trhu a ekonomické výhodnosti celkové zakázky se
zadavatel rozhodl sešívání větších dokumentů řešit jiným způsobem a nově požaduje pouze možnost
základního sešívání počtu sešívaných lisů na minimálně 5 listů.
V souvislosti s touto změnou zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nový termín:
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 12.11.2013
Otevírání obálek s nabídkami:
Datum: 12.11.2013
Místo pro podání nabídek se nemění.
-

Hodina: 13:00
Hodina: 13:05

technické parametry zadání splňují přístroje minimálně osmi zadavateli dnes známých v ČR běžně
obchodovaných výrobců
počet možných dodavatelů je proto velmi široký

S pozdravem

Vendula Nečasová
GORDION, s.r.o.
Drozdovice 4, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705
e-mail: necasova@gordion.cz
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