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Věc: Sdělení dodatečných informací k zadávacímu řízení 
  
K evid. číslu zakázky:  VZCK 0066/2014/OKT/JaLi  

 

 

Vážení,  

 

děkujeme za Vaši reakci i zájem o získání veřejné zakázky. K žádosti o dodatečné informace 

k výběrovému řízení ze dne 24. 10. 2014 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení 

tiskových a kopírovacích strojů včetně zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu k 

těmto strojům a zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu ke stávajícím tiskovým a 

kopírovacím strojům“ sdělujeme následující.  

 

Předmětná veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu a v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 

zákona č. 137/2006, zákon o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen jako „Zákon“) je 

zadávána mimo režim tohoto Zákona. Je realizována dle organizační směrnice města Český Krumlov 

OS/5/12 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím 

zřízenými příspěvkovými organizacemi v platném znění (dále jen jako „Pravidla“). § 110 Zákona se 

na toto řízení nevztahuje, § 96 a násl. Zákona se aplikují v souladu Čl. 6. Pravidel přiměřeně.   

 

Město Český Krumlov jako zadavatel veřejných zakázek včetně veřejných zakázek malého 

rozsahu vždy dbá, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace uvedené v § 6 Zákona, stejně jako zásady definované zákonem č. 320/2001, o finanční 

kontrole ve veřejné správě v platném znění.   

 

Požadavek na zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu u stávajících kopírek a uvedení 

jejich značky a typu není diskriminační, nýbrž vyplynulo ze stávající situace. Jsme přesvědčeni, že 

existuje více dodavatelů, kteří se nezaměřují pouze na jednoho konkrétního výrobce, tj. jsou schopni 

zajistit servis stávajících strojů určité značky a dodat nové stroje stejné i jiné značky. V technické 

specifikaci k dodávce nových strojů není uvedena žádná obchodní značka či konkrétní typ, jsou 

specifikovány pouze požadované parametry a vlastnosti nových strojů. Při rozdělení zakázky na části 

bychom se vystavovali riziku, že dodání a správu nových strojů bude zajišťovat jiný dodavatel, než 



 



správu stávajících strojů, což by v praxi bylo značně neefektivní s ohledem na kompatibilitu s již 

stávajícími zařízeními např. dodávkami papíru, který by mohl být použit jen k některým strojům, 

zajištění jednotného software pro centrální správu tiskových a kopírovacích strojů pomocí služby 

Active Directory apod. Dodavatel může služby a dodávky, které není schopen zajistit sám, plnit 

pomocí subdodavatele s tím, že subdodavatele ve své nabídce identifikuje a uvede, kterou část plnění 

veřejné zakázky hodlá dodavatel subdodavateli zadat vč. podílu na plnění veřejné zakázky v Kč.   

 

Vypsání VZ jako celku není důsledkem neznalosti problematiky, ale naopak záměrem, který má 

za cíl komplexní řešení kopírovacích strojů, zjednodušení a zefektivnění jejich správy, 

"ztransparentnění" způsobu uzavírání smluv a v neposlední řadě úsporu nákladů.  

 

 

 S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda 

    starosta města Český Krumlov 
            (podepsáno elektronicky) 
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