VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

učiněné podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) v
rámci zadávání veřejné zakázky s názvem

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY MOTOROVÉ NAFTY
Zadavatel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Zástupce

Webová adresa

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171
473 11 975
CZ 47311975
lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva
Martin Pabiška, MBA - místopředseda představenstva
http://www.dpmlj.cz/

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 18. 4. 2019 prostřednictvím profilu
zadavatele žádost o vysvětlení/změnu zadávací dokumentace a současně poskytuje
doplnění/změnu části zadávací dokumentaci z vlastního podnětu.
Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení a změnu zadávací
dokumentace.
Vysvětlení zadávací dokumentace se považuje za doručené okamžikem jejího uveřejnění
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v rámci výše identifikované veřejné zakázky.
Dotaz č. 1

Co je přesně předmětem dodávek v Dynamickém nákupním systému (DNS)? Jaký druh
motorové nafty (MN) má Zadavatel přesně na mysli? Vážně chce Zadavatel dle přílohy C
Zadávací dokumentace (ZD) a přílohy A ZD (na příloze též chybné označení - příloha C!!!),
článku 3. dodávat směsnou motorovou naftu {SMN = 830) s obsahem biosložky {FAME;
MEŘO) minimálně 30 %? Takto je to uvedeno v obou přílohách i tabulce v př. C (alespoň co
odvozuji z normy ČSN 656508 a textu). Pokud opravdu tuto SMN Zadavatel požaduje,
potom u MN tř. B, D, F je to v pořádku, ale rozhodně to není v pořádku u MN tř. 2, kde je
sice správně norma ČSN EN 590 + Al, ale chybně norma ČSN 656508 = má být ČSN 656500 a
nikoli parametry pro SMN! Pokud Zadavatel ale požaduje klasickou MN (zatím dle zákona s
příměsí biosložek do 7 %), potom také musí opravit druh normy a vypustit znění: „pro
směsnou motorovou naftu" i u ostatních druhů MN tř. B, D, F.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje své požadavky na motorovou naftu,
přičemž z textace VOP (opraveno též označení přílohy jako příloha A) i technické specifikace
(přílohy C) vypouští odkaz na normu „656508 pro směsnou motorovou naftu“ a uvádí odkaz
na normu ČSN 656500. Tuto změnu zadavatel provedl na všech místech, kde se toto spojení
vyskytovalo. Nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace je
aktualizovaná verze VOP včetně opraveného označení jako příloha A (dokument označený

jako 02_Priloha_A_ZD_DNS_Liberec_VNP_Nafta_rev01.docx) a současně je přílohou tohoto
vysvětlení a změny zadávací dokumentace také aktualizovaná verze přílohy C – technické
specifikace motorové nafty (Priloha_C_ZD_Technicka_specifikace.docx).
Dotaz dodavatele č. 2:

Ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) příloha A (chybně označena C} uvádíte v
článku 1., že objednávku musí Prodávající potvrdit a doručit potvrzenou zpět Kupujícímu ve
lhůtě 5-ti hodin, ale hned o větu dál uvádíte, že objednávka je platná jen 3 hodiny od
doručení Prodávajícímu. Toto si odporuje! V případě, že bych potvrdil a odeslal zpět
objednávku po 4 hodinách, tato objednávka by byla již neplatná! Prosím, může toto
Zadavatel vysvětlit, a popřípadě opravit?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Správně má být uvedeno, že objednávka ze strany kupujícího je platná 5 hodin od okamžiku
doručení na e-mailovou adresu prodávajícího. Nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny
zadávací dokumentace je aktualizovaná verze VOP včetně opraveného označení jako
příloha A (dokument označený jako
02_Priloha_A_ZD_DNS_Liberec_VNP_Nafta_rev01.docx).

Dotaz dodavatele č. 3:

Může Zadavatel odstranit ve VOP v článku 3 ve větě: „Jakostní ukazatele dodávané
motorové nafty budou garantovány protokolem o jakosti zboží (atestem) resp. prohlášením
o shodě ke každé jednotlivé dodávce.“ odstranit tučně zvýrazněnou pasáž „resp.
prohlášením o shodě"? Legislativa stanovující povinnost vydávání prohlášení, resp. ujištění
o shodě s technickými požadavky ve smyslu zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky, dle Nařízení vlády 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k
posuzování shody, dle znění 88/2010 (poslední stav ze dne 22. 3. 2010) se Povinnost pro
hořlavé kapaliny a minerální oleje nestanovuje! Může Zadavatel tu samou pasáž odstranit i
z věty ve článku 13. VOP?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Požadované změny jsou provedeny v aktualizované verzi VOP, která je nedílnou součástí
tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace (dokument označený jako
02_Priloha_A_ZD_DNS_Liberec_VNP_Nafta_rev01.docx).
Dotaz dodavatele č. 4:

Ve VOP v článku 13. uvádíte: „Dodání zboží se realizuje tak, že kupující převezme zboží
spolu s protokolem o jakosti zboží (atestem) resp. prohlášením o shodě ke každé dodávce a
potvrdí bezpečnostní list, dále odpečetí uzávěry, odebere 2 vzorky zboží a potvrdí dodací
list (stáčecí list). Odebrané vzorky budou zapečetěny přes uzávěr láhve a zapečetění potvrdí
řidič dopravce/přepravce prodávajícího svým podpisem přes pečetní pásku.“
Na prohlášení o shodě je dotaz viz výše. Potvrdí bezpečnostní list (BL)? BL není součástí
dodávky, respektive dokladů k dodání zboží. Každý dodavatel ho sice má, ale většinou volně
dostupný na svých webových stránkách (například), kde je pravidelně aktualizován a bez
problémů se dá v případě potřeby z těchto stránek (či jiného úložiště) stáhnout. Jsou to
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listiny o cca 15 – 20 stranách a je nadbytečné (i vzhledem k ochraně životního prostředí)
tento dokument tisknout ke každé dodávce. A i z důvodů výše zmíněných, že je dostupný
online. Může toto zadavatel upravit?
Odeber dva vzorky zboží? Neumím si představit, jak Kupující dokáže odebrat vzorek, když
na jedné straně musí být hadice našroubovaná na výdejní hrdlo cisterny (AC) a na straně
druhé, na plnící hrdlo nádrže. Žádný „kohoutek“ na odběr vzorků a „pomalé upuštění“ PHL
na AC bohužel není. A vrchní plnění AC nemají. A i kdyby tam vrchní plnění bylo, je
nereálné, resp. proti všem předpisům a bezpečnosti práce, lézt na AC mimo přímo určené
lávku k tomuto účelu, které ale 100% nejsou v místě stáčení Vašich nádrží. Toto řeší každý
vlastník skladu pohonných hmot každodenním odebráním, testováním a uskladněním
vzorků z každé nádrže, ze které probíhá výdej PH. A vědí to i všichni distributoři pohonných
hmot. Takže v případě případné reklamace se kontrolují tyto vzorky. Může zadavatel
vysvětlit, jak chce odebrat vzorky z AC před stáčením a popř. upravit znění VOP?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu vypouští z VOP požadavek na dodání
bezpečnostních listů jako součásti dodávky pohonných hmot.
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu vypouští z VOP požadavek na odebírání 2
vzorků zboží jako součásti dodávky pohonných hmot. V návaznosti na to upravil zadavatel
také textaci čl. 19 VOP v části týkající se kontroly vzorků při řešení reklamací.
Výše uvedené požadované změny jsou provedeny v aktualizované verzi VOP, která je
nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace (dokument označený
jako 02_Priloha_A_ZD_DNS_Liberec_VNP_Nafta_rev01.docx).
Dotaz dodavatele č. 5:

Ve VOP článku 19. uvádíte: „Dodáním zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za to,
že po dobu 6 měsíců od dodání zboží bude mít zboží jakost a vlastnosti dle těchto VOP a
objednávky učiněné v souladu s těmito VOP …“ Bohužel toto je v rozporu s normou ČSN
656500 – Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti, kdy dle normy je přesná
citace, že: Ustanovení o podmínkách skladování je nezbytné dodržovat zejména v případě,
že motorové palivo obsahuje ethanol nebo FAME. Kdy u MN s příměsí biosložky je
doporučená doba použitelnosti v měsících max. 3 měsíce! Může zadavatel upravit dle znění
této normy?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu upravuje požadavek na záruku v čl. 19 VOP na
3 měsíce od dodání zboží. Nedílnou součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací
dokumentace je aktualizovaná verze VOP včetně opraveného označení přílohy jako příloha
A (dokument označený jako 02_Priloha_A_ZD_DNS_Liberec_VNP_Nafta_rev01.docx).
Vzhledem k povaze vysvětlení a změny zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl
prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast do 24. 5. 2018 do 10:00 hod.

Změnu lhůty pro podání žádostí o účast současně se zveřejněním tohoto dodatečného
vysvětlení/změny zadavatel odesílá k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního
věstníku Evropské unie.
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V Praze dne 23.4.2019

Ing. Petr
Man,
Ph.D.

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Man, Ph.D.
Datum:
2019.04.23
17:23:12 +02'00'

.…...………………………………………..
Za zadavatele ASAGRAPH s.r.o.
Ing. Petr Man, Ph.D., jednatel
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