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Odpovědi na dotazy uchazečů v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávku  
 
V Malé Morávce 22.8.2012 
 
 
Společnost SKI AREÁL KOP ŘIVNÁ a.s., se sídlem Malá Morávka 122, PSČ 793 36, IČ:26864924  
zveřejnila dne 26.7.2012 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku v rámci otevřeného 
nadlimitního řízení: 
 
Výběrové řízení na dodávku technologie lanové dráhy, 
 
v rámci projektu “Lanová dráha a související zázemí“, který je spolufinancován z Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko. 
 
Výzva byla zveřejněna dne 26.7.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když 
tento profil zadavatele byl zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek, na internetových stránkách 
poskytovatele dotace Regionální rady Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz a zadáno ke 
zveřejnění na portálu věstníku veřejných zakázek ISVZUS dne 26.7.2012. Předběžné oznámení o 
zakázce bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 25.6.2012. 
Jedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), když 
zadavatel je ve smyslu § 2 odst. 3 zákona dotovaným zadavatelem. 
 
Dne 17.8.2011 zaslal uchazeč MND Group neformálně e-mailem dotazy, na něž níže zadavatel uvádí 
odpovědi. Dotazy byly formulovány ve slovenském jazyce. 
 
Dotaz uchazeče č. 1: 
Uchazeč, který si vyzvedl zadávací dokumentaci nejen k výběrovému řízení na dodávku technologie 
lanové dráhy, ale vyzvedl si zadávací dokumentaci i k jinému výběrovému řízení téhož zadavatele (na 
dodávku zasněžovacího systému) vyjádřil názor, že se výkresové části dokumentace pro jednotlivá 
výběrová řízení liší a výslovně se dotázal, který výkres se zakreslením trasy je v tomto výběrovém 
řízení na dodávku technologie lanové dráhy ten správný.  
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že uchazeč je povinen v podané nabídce dodržet podmínky 
stanovené v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení “Výběrové řízení na dodávku technologie 
lanové dráhy“, tj. také výkresovou část zadávací dokumentace k tomuto konkrétnímu výběrovému 
řízení (tu si každý uchazeč vyzvedne dle určených pravidel, jak ostatně učinil i tazatel). Jinými slovy 
tím správným výkresem se zakreslením trasy je v tomto výběrovém řízení na dodávku technologie 
lanové dráhy samozřejmě výkres předaný uchazeči v rámci zadávací dokumentace k výběrovému 
řízení na dodávku technologie lanové dráhy. Uchazeč je povinen dodržovat při realizaci svého díla 
technické a jiné specifikace uvedené právě v této a nikoli jiné zadávací dokumentaci. 
 
Dotaz uchazeče č. 2: 
Uchazeč se dotazuje, zda platí, že na pozemcích parc.č. 1167 a 209/4 v k.ú. Malá Morávka není možno 
umístit žádný stavební objekt. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že není zřejmé, co přesně uchazeč míní pojmem „jiný stavební 
objekt“, když umístění podpěr a základní i vratné stanice je definováno ve výkresové části zadávací 
dokumentace a žádné jiné „stavební“ objekty nesmí uchazeč v rámci této veřejné zakázky kamkoli 
umisťovat. Umístění veškerých prvků lanové dráhy vyplývá ze zadávací dokumentace (podélný profil 
a polohopis). 
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Dotaz uchazeče č. 3: 
Uchazeč se dotazuje, zda platí místa pro umístění sloupů a stanic přesně dle výkresové dokumentace 
jako pevně dané. Uchazeč se dále výslovně dotazuje na to, zda mohou podpěry umístěny i jinde než 
jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci v případě, kdy uchazeč uvažuje o instalaci jiného počtu 
podpěr, než odpovídá zadávací dokumentaci. 
 
K tomuto dotazu uvádí zadavatel, že místa umístění podpěr jsou pevná a neměnná. Nelze zásadně 
umístit žádnou podpěru jinam, než kde má být umístěna podle zadávací dokumentace, je však možno 
nevyužít všech míst určených k umístění podpěr a počet podpěr tedy muže být nižší při zachování 
parametrů lanové dráhy uvedených v zadávací dokumentaci. 
 
Dotaz uchazeče č. 4: 
Uchazeč se dotazuje, zda traťový zabezpečovací obvod musí být vedený v zemi nebo jej lze vést 
vzduchem. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že dle zadávací dokumentace je traťový zabezpečovací obvod veden 
zemí. Uchazeč je povinen dodržet zadávací dokumentaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
 
 
 
 
 
 
Gabriela Bártková       Mgr. Kateřina Haasová 
místopředseda představenstva      člen představenstva 


