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Vážený Dodavateli,
v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky s názvem „Pořízení nádob na komunální
odpad“,
poskytuje Zadavatel, kterým jsou Technické služby Litvínov s.r.o., se sídlem:
S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov, IČO 25423835, zastoupené: Ing. Petrem
Řeháčkem MBA, jednatelem společnosti,
vysvětlení Zadávací dokumentace výše uvedené Veřejné zakázky.

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1
Dotaz uchazeče č. 1:

V části 1) položka 15 a části 2) položka 16 je shodně uvedený požadavek „víko
nádoby bude v černé barvě s možností snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy
(minimálně dvěma), které budou v případě potřeby snadno nahraditelné jinou
barevnou kombinací. K tomuto bodu požadujeme vysvětlení požadavku konkrétního
počtu 2ks bez dalšího upřesnění. Navrhujeme požadavek upravit na „minimálně 1
ks“ vyměnitelného/odnímatelného klipu. Vzhledem k různým typům tohoto druhu
označení od různých výrobců považujeme požadavek přesně 2 ks za diskriminační
a diskvalifikační pro mnohé výrobce, přičemž prakticky nemá tento požadavek
žádné opodstatnění. Funkčnost a praktičnost zůstává v obou případech stejná.
Dotaz uchazeče č. 2:

2.) V části 3) položka 15 uvádíte požadavek „víko nádoby bude v černé barvě s
možností snadno odnímatelnými/vyměnitelnými klipy (minimálně dvěma), které
budou v případě potřeby snadno nahraditelné jinou barevnou kombinací.“ V tomto
případě požadujeme vysvětlení, z jakého titulu nabyl zadavatel dojmu, že takovéto
rozlišení vůbec některý z výrobců dokáže nabídnout? Požadované rozlišení
považujeme jednak za diskriminační, byť nám není znám jediný zavedený výrobce,
který by takovouto specifikaci dodával, a dále za značně neefektivní a nepraktické
vzhledem k tomu že víko nádoby 1100 ltr je zhruba ve výšce 1450 mm a pro mnohé
nemůže být vyměnitelný klip na víku ani v zorném poli. Požadujeme v tomto bodě
změnu celého požadavku, a to na požadavek celobarevného víka jasně odlišující
druh dané nádoby, které na první pohled nádobu odliší od jiných.
Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel uvedl požadavek minimálně dvou odnímatelných/vyměnitelných klipů,
neuvedl požadavek konkrétně dvou. Zadavatel na svém požadavku minimálně dvou
snadno odnímatelných/vyměnitelných klipů trvá, a to z důvodu lepší viditelnosti a
přehlednosti pro uživatele nebo posádku svozových vozů. Současně při případně
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ztrátě jednoho z klipů, bude na nádobě po určitou dobu alespoň jeden
z umístěných klipů.
Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel v této souvislosti přistupuje k úpravě znění Přílohy č. 7 Technická
specifikace a to konkrétně části 3) položka 15.
Nové znění části 3) položka 15:

Víko nádoby bude v černé barvě.

