Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
VZ:
„Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby“
zadávanou dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281

Zadavatel v rámci shora označené veřejné zakázky obdržel dne 29. 11. 2021 níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem 8. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) tedy
zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, které zveřejňuje na profilu zadavatele.
Dotaz č. 1
Dotaz k čl. 8.3. návrhu smlouvy (A i B)
Odstavec 3, konkrétně: Náklady na komunikační síť budou odpovídat skutečně vynaloženým
nákladům na připojení, které je Dodavatel povinen uhradit poskytovateli připojení do komunikační
sítě. Objednatel však není povinen hradit náklady za připojení ve výši, ve které tyto náklady převyšují
náklady na komunikační síť uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy a tyto náklady jdou tedy k tíži
Dodavatele.
a souvisejících článků popisující totéž (článek 8.5 návrhu smlouvy A i B a podobná textace poznámky
v zadávací dokumentaci 6 ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY, Část 3)
Jakými způsoby může Dodavatel zveřejnit a/nebo poskytnout Zadavateli své přesné náklady na
připojení senzorického řešení do komunikační sítě, aniž by došlo k porušení povinností vyplývajících z
povinnosti ochrany obchodního tajemství a/nebo utajovaných důvěrných informací vůči třetí straně
(tj. poskytovateli připojení do komunikační sítě)?
Jakými způsoby může Dodavatel informovat Zadavatele o skutečně vynaložených měsíčních
nákladech na připojení do komunikační sítě, které bude Dodavatel hradit poskytovateli připojení do
komunikační sítě, aniž by byl nucen sdělovat informace, které jsou předmětem obchodního tajemství
nebo utajovaných důvěrných informací?
Zadavatel stanovuje povinnost Dodavatele zveřejnit své náklady na připojení senzorického řešení do
komunikační sítě, ačkoli přesné tyto náklady jsou předmětem obchodního tajemství a nesmí být
zveřejňovány bez písemného souhlasu poskytovatelů těchto komunikačních služeb.
Zadavatel zde stanovuje podmínku, jejíž splnění nemůže Dodavatel ovlivnit, neboť zcela záleží na
uvážení a rozhodnutí třetí strany, zda zveřejnění příslušných nákladů povolí či nikoli.
Dodavatel si je rovněž vědom ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, na základě které není
možné učinit nabídkovou cenu a její jednotlivé komponenty součástí obchodního tajemství a jakkoliv
zamezit jejímu zveřejnění.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Zadavatel se nedomnívá, že by šlo o podmínku, jejíž splnění není dodavatel schopen ovlivnit. Sám
dodavatel ostatně zmiňuje např. možnost získání souhlasu od svého poddodavatele. Jde tedy o
nastavení smluvního vtahu s poddodavatelem.
Nad rámec výše uvedených skutečností zadavatel dodává, že v rámci nabídky požaduje od
dodavatele doplnění nákladů na komunikační síť/sítě do Ceníku A a B (příloha č. 6 a 7 ZD). V případě

těchto hodnot nepůjde o přesné náklady na komunikační síť, ale o maximální hodnotu/hodnoty
nákladů, které budou zadavatelem v rámci plnění veřejné zakázky dodavateli hrazeny.
Pokud jde o náklady na komunikační síť dle čl. 8. odst. 8.3 a 8.5 vzorového návrhu smlouvy A a B
(příloha č. 3 a 4 ZD), ty budou sloužit pouze pro účely fakturace a podklady k fakturaci nebudou
zveřejněny. Dodavatel navíc může dané informace označit ve smyslu ustanovení čl. 9. odst. 9.5
vzorového návrhu smlouvy A a B jako důvěrné. Zadavatel tedy v žádném případě nestanovuje
povinnost dodavatele zveřejnit své náklady na připojení senzorického řešení do komunikační sítě,
jak uvádí dodavatel ve svém dotazu.
Dotaz č. 2
Dotaz k čl. 5.14. návrhu smlouvy (A i B)
5.14 Dodavatel je pro účely provádění záruční i nezáruční opravy povinen garantovat dostupnost
všech náhradních dílů k dodaným senzorickým řešením, a to po dobu 4 let od dodávky senzorických
řešení ve smyslu článku 5. odst. 5.12 této Smlouvy.
Je možné splnit tuto podmínku rovněž kompletní výměnou vadného senzorického řešení, případně
jeho nahrazením za kvalitativně vhodnější a efektivnější senzorické řešení při splnění stejných
cenových podmínek?
Vzhledem ke kontinuálnímu inovativnímu technologickému vývoji, jakož i zvyšujícím se nárokům na
poskytování senzorických řešení s ohledem na ekologicky udržitelná řešení, je velmi pravděpodobné,
že splnění dané podmínky nebude objektivně možné a ani pro Zadavatele vhodné a účelné.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem
Nikoliv. Pro splnění dané podmínky je dodavatel skutečně povinen garantovat dostupnost všech
náhradních dílů po stanovenou dobu.
Nad rámec výše uvedených skutečností zadavatel dodává, že v případě nutnosti provedení
technologické obměny bude v průběhu plnění veřejné zakázky případně postupováno v souladu
s ust. § 222 ZZVZ, popř. jinými relevantními ustanoveními ZZVZ.
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