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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: DODÁVKY LETECKÝCH OLEJŮ, VAZELÍN A KAPALIN
Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele

1)
1)

Naše společnost na základě dodacích podmínek Vašeho zadávacího řízení
dotázala našeho dodavatele „*“ (výrobce produktů „A“ a „B“) na relevantní dobu
realizace odeslaných objednávek, viz příloha č. 1 RD, cit. „Pro výrobce zboží se
sídlem v zemích EU je dodací lhůta zadavatelem stanovena max. na 21 kalendářních
dní.“ a čl. VII Sankce za nedodržení stanovených podmínek.
Odpověď našeho dodavatele „*“ byla, že vzhledem k současné situaci na trhu,
kdy v důsledku omezení celosvětové dopravy dochází k výpadku výroby základních
olejů pro další výrobu a ty jsou nedostatkové, nedokáže „*“ garantovat dobu dodání,
která by odpovídala zadání Vašeho zadávacího řízení.
Proto navrhujeme buď změnit požadavek na dobu dodání z 21 kalendářních
dní na dobu dodání potvrzenou „*“ v okamžiku objednání produktu, nebo netrvat na
sankci za nedodržení doby dodání dle čl. VII Sankce za nedodržení stanovených
podmínek rámcové dohody na dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin.1

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem

2)
1)

Požadavek na změnu doby dodání z 21 kalendářních dní na dobu dodání
potvrzenou „*“ v okamžiku objednání produktu nebo vypuštění sankcí za nedodržení
doby dodání je pro zadavatele neakceptovatelný.

Dle přílohy č. 1 RD, sloupci „I“ má účastník zadávacího řízení nabídnout
termín dodání zboží v kalendářních dnech, který nesmí být delší než 21 kalendářních
dní. Pouze pro účely hodnocení je stanoveno, že pro výrobce zboží se sídlem v zemích
EU je dodací lhůta zadavatelem stanovená max. na 21 kalendářních dní a pro výrobce
1
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zboží se sídlem v zemích mimo EU, bude k termínu dodání, uvedeném v nabídce,
připočtena prokazatelná lhůta pro vyřízení nezbytných povolení, certifikátů nebo
licencí, max. však 2 kalendářní měsíce. Přičemž pro účely hodnocení se jedním
kalendářním měsícem rozumí 30 kalendářních dní. Zadavatel nepřipouští překročení
stanoveného max. termínu dodání.
Totéž je uvedeno čl. VII bodu 7.3.2 Termín dodání s váhovým ohodnocením
40%. Je stanoveno, že v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen
termín dodání v kalendářních dnech, max. 21 kalendářních dní. Zadavatel u výrobce
zboží se sídlem v České republice a v zemích EU nepřipouští překročení stanovené
max. lhůty termínu dodání. Pro výrobce zboží se sídlem v zemích mimo EU, bude
k termínu dodání, uvedeném v nabídce účastníka zadávacího řízení, připočtena
prokazatelná lhůta pro vyřízení nezbytných povolení, certifikátů nebo licencí,
maximálně však 2 kalendářní měsíce. Přičemž pro účely hodnocení se jedním
kalendářním měsícem rozumí 30 kalendářních dní. Překročení uvedené max. lhůty
dodání se nepřipouští.

V případě Vámi popisované události, kdy „*“ v důsledku omezení celosvětové
dopravy, bude mít výpadek ve výrobě zboží, který sám nezavinil, můžete uplatnit čl.
VIII rámcové dohody „Okolnosti vylučující odpovědnost,“ neboť důvod prodlení, je
považován za prodlení v důsledku okolnosti vyšší moci.
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