VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 29. 1. 2020
ZADAVATEL:
Sídlem:
IČO:

LETIŠTĚ BRNO a.s.
Letiště Brno – Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno
262 37 920
(„Zadavatel“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlem:
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČO:
264 54 807
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Dodávka systému detekce výbušnin pro zapsaná zavazadla (EDS)“, ev. č. VVZ: Z2019-045192
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na základě svého uvážení a v návaznosti na obdržené
námitky ze dne 15. 1. 2020 následující vysvětlení zadávací dokumentace, jehož součástí je rovněž úprava
zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy.
Vysvětlení Zadavatele:
Zadavatel provedl úpravu požadavků na předmět plnění dle čl. 3.1 zadávací dokumentace.
V této souvislosti provedl Zadavatel konkrétně úpravy spočívající v:
-

změně velikosti kontrolního tunelu – úpravě rozměrů tunelu z původně stanovených minimálních
rozměrů 1050x800 mm na nově požadované minimální rozměry 1000x800 mm;

-

odstranění požadavku na standard TSA;

-

připuštění i jiného způsobu zachování nastavených charakteristik zařízení v průběhu provozu přístroje
vedle požadavku na dynamickou kalibraci;

-

doplnění požadavku na server se síťovou správou a síťové připojení zařízení včetně síťové správy
s integrací stávajících zařízení RTG;

-

úpravě lhůty pro opravu zařízení a jeho zprovoznění;

-

úpravě termínu předpokládaného ukončení zkušebního provozu;

-

úpravě předpokládaného termínu uzavření smlouvy.

Zadavatel zároveň na profilu Zadavatele a rovněž v elektronickém nástroji uveřejňuje v souvislosti s tímto
vysvětlením upravenou zadávací dokumentaci a taktéž upravenou přílohu č. 2 zadávací
dokumentace – Návrh smlouvy na dodávku EDS, a to v detailním znění výše specifikovaných změn.
Zadavatel v této souvislosti upozorňuje dále na úpravu v čl. IV. 6 a čl. VI. 1 návrhu kupní smlouvy.
Čl. IV. 6 návrhu kupní smlouvy se mění a nahrazuje novým zněním následovně:
6. Prodávající se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době dodáním náhradního Zboží bez vady
nebo opravou Zboží, a to v nejkratší možné době. Odstraňování vady je prodávající povinen zahájit
nejpozději ve lhůtě 24 hodin od nahlášení závady kupujícím. Pokud prodávající nezahájí odstraňování
vady ve výše uvedené lhůtě, je kupující oprávněn (je-li to s ohledem na charakter vady možné) zajistit
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odstranění vady jiným odborně způsobilým subjektem na náklady prodávajícího bez toho, že by tato
skutečnost měla vliv na trvání a rozsah záruky prodávajícího za vady Zboží dle této smlouvy.
Konkrétní termín pro odstranění vady si Smluvní strany vždy písemně odsouhlasí s ohledem na
povahu vady a náročnost jejího odstranění. Bez ohledu na uvedené je prodávající dále povinen
zprovoznit Zboží minimálně v režimu TRANSIT, tedy alespoň v režimu zprovoznění
dopravníkového pásu za účelem transportu zavazadel přes Zboží, a to do 48 hodin od nahlášení
závady. Pokud prodávající nezajistí zprovoznění Zboží v režimu TRANSIT ve výše uvedené lhůtě, je
kupující oprávněn zajistit zprovoznění do režimu TRANSIT jiným odborně způsobilým subjektem na
náklady prodávajícího bez toho, že by tato skutečnost měla vliv na trvání a rozsah záruky
prodávajícího za vady Zboží dle této smlouvy. Prodávající nese veškeré náklady související
s odstraněním záručních vad, včetně nákladů na dopravu osob, přepravu náhradních dílů, náhradního
Zboží apod.
Čl. V1. 1 návrhu kupní smlouvy se mění a nahrazuje novým zněním následovně:
1.

V případě prodlení prodávajícího s plněním dle této smlouvy (tj. s předáním Zboží a souvisejícího
plnění, zahájením odstranění vad Zboží ve stanovené lhůtě, zprovozněním Zboží v režimu
TRANSIT) je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované
částky (celkové Kupní ceny) za každý i započatý den prodlení.

V návaznosti na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek Veřejné zakázky prodlužuje Zadavatel lhůtu
pro podání nabídek stanovenou v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a
na profilu Zadavatele tak, aby v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ činila od odeslání změny nebo doplnění
zadávací dokumentace nejméně celou svou původní délku. S odkazem na výše uvedené prodlužuje
Zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 16. 3. 2020 do 10:00.
S pozdravem
Digitálně podepsal
Mgr. Romana Derková

Mgr. Romana Derková, advokátka
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností
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