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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky: Tiskové služby formou pronájmu
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Město Břeclav
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
IČO: 00283061
1.3. Veřejná zakázka podle druhu: Veřejná zakázka na služby
1.4. Druh zadávacího řízení: Zjednodušení podlimitní řízení
Na základě žádosti dodavatele ze dne 12.09.2020 o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje
zadavatel toto vysvětlení k zadávacím podmínkám podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“).
Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.breclav.eu/ pod shora uvedeným názvem veřejné zakázky.

2. DOTAZ
„Dobrý den, zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje pouze originální spotřební materiál
do tiskáren. Tím však určuje konkrétního výrobce jednoho z předmětů veřejné zakázky.
Přítomnost takovéto podmínky v zadávací dokumentaci však zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek naprosto vylučuje. Zejména ve znění § 6 odst. 2, § 36 odst. 1 a § 89 odst. 5.
Navíc je takovýto požadavek naprosto nelogický, neboť poskytovatel služby bude ručit
po celou dobu platnosti smlouvy za správný chod všech zařízení včetně servisu a výměny
náhradních dílů, proto musí mít možnost používat takový spotřební materiál, který bude chod
všech zařízení zajišťovat bezproblémově a zajistí nejvyšší kvalitu tisku, nízkou četnost
provádění servisních oprav a nejdelší životnost zařízení. Určit poskytovateli služby, od kterého
výrobce má používat materiál, je tedy nejenom v rozporu se zákonem, ale ani nedává žádný
smysl.“

3. ODPOVĚĎ
Zadavatel nesouhlasí s předloženým výkladem ustanovení zákona ze strany dodavatele. Podle
názoru zadavatele jsou zadávací podmínky stanoveny plně v souladu se zákonem a zároveň
s oprávněnými požadavky zadavatele.
Podle § 36 odst. 1 zákona nesmí být zadávací podmínky stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Podle § 89 odst. 5 zákona není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí
zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky
stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky,

nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu.
Při stanovení jakékoliv podmínky v zadávacím řízení dochází k situaci, že dodavatel určitého
výrobku nebo zboží není oprávněn účastnit se zadávacího řízení, na druhou stranu je to vždy
zadavatel, který požaduje určité plnění formou veřejné zakázky a tudíž je oprávněn stanovit
požadavky, které mají naplnit jeho potřeby a očekávání od zadání veřejné zakázky.
Zadavatel se při přípravě zadávacích podmínek plně soustředil na situaci, aby nedošlo
k omezení nebo diskriminaci jiných dodavatelů. Zadavatel v žádném z ustanovení zadávací
dokumentace neuvádí konkrétní odkaz na daného výrobce nebo technologii, tak jak to vylučuje
§ 89 odst. 5 zákona. Zadavatel pouze požaduje kromě dodání nových tiskových zařízení také
dodávky všech originálních spotřebních dílů a veškerého originálního spotřebního materiálu
včetně příslušných originálních tonerů. Z tohoto požadavku nelze jakkoliv usuzovat
zvýhodnění určitého dodavatele.
Dodavatel může tedy dodávat do zařízení tonery od kteréhokoliv výrobce, pouze se musí jednat
o originální tonery.
Zadavatel považuje pro naplnění svých potřeb za plně legitimní oprávnění stanovit
požadovanou kvalitu formou dodávky nových zařízení a jejich originálních příslušenství.
Zadavatel očekává minimum servisních zásahů s tím, aby byl zaručen maximální komfort a
dostupnost služeb pro jednotlivé uživatele tiskových zařízení včetně kvalitních tiskových
výstupů.
Tento požadavek zadavatele spočívá právě ve vytvoření stejných výchozích podmínek zadání
veřejné soutěže pro všechny dodavatele.
Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá i nadále na svém požadavku.

V Břeclavi dne 15.09.2020

……………………………….……
Město Břeclav
Ing. Bc. Tomáš Letocha v.r.
vedoucí odboru kanceláře tajemníka

