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Odpovědi na dotazy uchazečů v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávku  
 
 
V Malé Morávce 10.9.2012 
 
 
 
 
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 zasněžovacího systému, 
 
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 5.9.2012 zaslal uchazeč MND Group neformálně e-mailem  dotazy ve slovenském jazyce, na nějž 
zadavatel uvádí následující odpovědi. 
 
 
Dotaz uchazeče č. 1: 
Uchazeč se dotazuje, zda je povinné použití regulačního ventilu k ochraně stávajícího rozvodu 
vzhledem k hodnotě výstupního tlaku z ČS2.  
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že za návrh a funkčnost celého dodaného systému zodpovídá 
dodavatel. Základní podmínkou je, že tlakové poměry v nově zbudované čerpací stanici nesmí ohrozit 
výkon, spolehlivost a bezpečnost provozu na stávající trase zasněžování.  
  
 
Dotaz uchazeče č. 2: 
Uchazeč se dotazuje, zda je povinné použití ocelových trubek mezi ČS1 a ČS2, když výškový rozdíl 
mezi oběma stanicemi je pouze 5m, tlak vody je 6 bar a zadavatel požaduje čerpadlo o výtlaku 61m. 
Uchazeč se dotazuje, zda je možné variantně použít rour z polyetylénu (HDPE). 
 
K tomuto zadavatel uvádí, že použití rour z pozinkované oceli je povinné a odkazuje uchazeče na 
znění zadávací dokumentace. 
 
 
Dotaz uchazeče č. 3: 
Uchazeč se dotazuje na ustanovení čl. 5 bodu 3 návrhu smlouvy, kdy je uvedeno, že smluvní pokuta za 
nedodržení termínu na nástup na servisní opravu lanové dráhy činí 5.000,- Kč za každou započatou 
hodinu prodlení. 
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K tomuto zadavatel uvádí nové znění čl. 5 bodu 3. Návrhu smlouvy: 
“Smluvní pokuta za nedodržení termínu nástupu na servisní opravu technologie zasněžovacího 
systému a kterékoliv jeho součástí, která je předmětem dodávky dle této smlouvy v záruční lhůtě činí 
5 000 CZK za každou započatou hodinu prodlení. Prodlení nastává marným uplynutím lhůty určené 
jako doba od nahlášení do zahájení servisní opravy na místě. Rychlost a způsob řešení nástupu na 
servisní opravu je blíže popsán v článku X. této smlouvy“. 
 
 
Dotaz uchazeče č. 4 
Uchazeč se dotazuje, jaký je přesný požadovaný počet hydroboxů na trase zasněžování, když ve 
výkresové části zadávací dokumentace je zakresleno 23 hydroboxů, ale dle zadávací dokumentace je 
požadováno minimálně 17 hydroboxů. 
 
K tomuto zadavatel uvádí, že návrh celého systému, jeho funkčnost, jakož i počet hydroboxů je věcí 
návrhu řešení uchazeče. Zadavatel však požaduje, aby byly dodrženy podmínky zadávací 
dokumentace, tj. počet hydroboxů bude minimálně 17 v nově budované trase zasněžování. 
 
 
Dotaz uchazeče č. 5 
Uchazeč se dotazuje, zda lze cenu sněžných děl určit jen jako cenu jedné roční splátky (patrně při 
splátkovém prodeji – úsudek zadavatele) nebo je nutno cenu za sněžná děla stanovit jako pevnou, 
nepřekročitelnou. 
 
Zadavatel v tomto odkazuje na znění zadávací dokumentace. Pro doplnění uvádí, že cena za sněžná 
děla musí být pevná, nepřekročitelná, veškerá dodaná technologie musí být plně ve vlastnictví 
zadavatele, její cena plně uhrazena dodavateli zadavatelem, technologie nebo kterékoliv její část musí 
být prostá práv třetích osob. Splátkový nebo podobný prodej či jiná forma financování není v souladu 
s výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentací. 
 
 
 
 
 
Téhož dne, 5.9.2012, zaslal uchazeč AQUA INDUSTRIAL s.r.o. neformálně e-mailem  dotazy, na 
nějž zadavatel uvádí následující odpovědi. 
 
 
Dotaz uchazeče č. 1 
Uchazeč se dotazuje, zda je možné zaslat návrh smlouvy o dílo v editovatelné formě (například MS 
WORD) 
 
K tomuto zadavatel uvádí, že text smlouvy je součástí textové části zadávací dokumentace, zveřejněné 
na profilu zadavatele. Pokud si uchazeč vyzvedl zadávací dokumentaci, obdržel také textovou část 
zadávací dokumentace v tištěné formě. Jinou formu zadávací dokumentace zadavatel neposkytuje. 
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Dotaz uchazeče č. 2 
Uchazeč se dotazuje, cituji: 
“Jak budete vyhodnocovat nejlepší nabídku, když nepožadujete základní specifikaci standardů, popis 
technologie ani alespoň dílčí položkový rozpočet?“ 
 
K tomuto zadavatel uvádí, že způsob hodnocení je uveden ve výzvě k výběrovému řízení a zadávací 
dokumentaci. Jediným kritériem hodnocení je nabídková cena. Vítězným bude ten uchazeč, který 
předloží hodnotitelnou nabídku obsahující nejnižší nabídkovou cenu. Předpokladem hodnocení 
nabídky je dodržení všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Návrh způsobu 
technologického řešení, položkový rozpočet a jiné technické specifikace jsou věcí nabídky každého 
uchazeče. Uchazeč je však povinen dodržet všechny parametry dodávané technologie uvedené 
v zadávací dokumentaci. 
 
 
 
 
za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 
 
 
 
 
 
 
Gabriela Bártková       Mgr. Kateřina Haasová 
místopředseda představenstva      člen představenstva 


