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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Z AVÁDĚNÍ C-ITS

SYSTÉMU VE MĚSTĚ

B RNĚ

( REALIZACE

V RÁMCI C-ROADS CZ DT2)
____________________________________________________________________________________
ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.
Sídlem: Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno
IČO: 60733098
Dotaz č.1
Dodavatel žádá Zadavatele o potvrzení skladby nabídky.
Součásti nabídky má být 6 vyplněných a podepsaných stejnopisů Návrhu kupní smlouvy se všemi
přílohami, přičemž tyto stejnopisy nebudou spojeny s ostatními listy nabídky (čl. 6 Zadávací
dokumentace veřejné zakázky).
Přílohu č.1 Návrhu kupní smlouvy tvoří Technické podmínky zadavatele (Část 2 zadávací dokumentace)
a Popis technického řešení dodavatele (jak je požadováno v odpovědi na dotaz č. 5 ve VYSVĚTLENÍ,
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ze dne 23. 8. 2018).
Odpověď na dotaz č. 1:
Ano, součástí nabídky bude uvedený počet návrhu kupní smlouvy, tak, jak zadavatel stanovil v článku
16.7 v dokumentu "Návrh smlouvy po DI II". V témže dokumentu a ve Vysvětlení, změny a doplnění
č. 2 zadavatel stanovil i skladbu veškerých příloh. Jak má být nabídka podána, zadavatel stanovuje
v dokumentu "Zadávací dokumentace po DI II".
Dotaz č.2
Odpověď na dotaz č. 9 uvedenou ve VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
ze dne 23. 8. 2018 má Dodavatel chápat tak, že záruka má mít celkovou délku jako součet délky záruky
uvedené v čl. 6.4 Návrhu kupní smlouvy (hodnotící kritérium) a délky Etapy 2 (2 měsíce)?
Podle čl. 10.2 Průběh a ukončení Etapy 1 Technických podmínek zadavatele: „Etapa 1 této dodávky bude
ukončena tím, že Dodavatel předá Zadavateli systém C-ITS dle této Technické specifikace. O předání
sepíší Dodavatel a Zadavatel Předávací protokol. …“.
Dle poslední věty čl. 10.9 Návrhu kupní smlouvy: „… Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím
až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.“
A podle první věty čl. 6.5 Návrhu kupní smlouvy: „Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí
příslušného Zboží Kupujícím. …“
Podle těchto článků začíná záruka běžet na konci Etapy 1.

Odpověď na dotaz č. 2:
Doba záruky započne po dodání celého předmětu plnění a jeho akceptaci Zadavatelem, což je stvrzeno
akceptačním protokolem na konci etapy č. 2.
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Dotaz č.3
V odpovědí na dotaz č. 10 uvedené ve VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
ze dne 23. 8. 2018. Zadavatel stále nevysvětlil rozpor mezi Technickými podmínkami čl. 10 a Návrhem
kupní smlouvy čl. 10.8.
Zadavatel v Technických podmínkách zadavatele požaduje dle čl. 10.2 dodat C-ITS systém, tj.
nainstalovat, zprovoznit, individuálně otestovat a předat Zadavateli na základě Předávacího protokolu
v rámci Etapy 1.
Vydání akceptačního protokolu nebo-li Ověření, jak Zadavatel uvádí v odpovědí na dotaz č. 10, nastane
na konci Etapy 2.
Ověřování Zboží má tak proběhnout až po dodání Zboží.
Odpověď na dotaz č. 3:
V rámci etapy č. 1 proběhnou individuální zkoušky, které povedou k ověření, že předávaná část
předmětu plnění odpovídá zadávací dokumentaci. Předešlé bude stvrzeno předávacím protokolem. V
další etapě proběhnou komplexní zkoušky, které povedou k ověření, že předmět plnění odpovídá
všem předpisům, normám, specifikacím, doporučením a nařízením definovaným pro zajištění
funkcionality projektu C-ROADS, což bude stvrzeno vystavením akceptačního protokolu.

V Brně, dne 27.08.2018
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Mgr. Jitka Smutná
vedoucí obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
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