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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU ČIDEL

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující
vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné
zakázce, a to nad rámec svých povinností, neboť dotazy byly doručeny již po lhůtě pro podání dotazů
dle ZZVZ.
Dotaz č. 2
Dotazy k Příloha č.2 Technická specifikace
Obecné i technické požadavky vymezují požadavek na integrovaný datalogger pro ukládání
naměřených dat s kapacitou min. 500tis měření. V rámci Příslušenství jsou pak požadované kabely k
propojení s počítačem na odečítání dat.
1. Proč Zadavatel nevyžaduje použití moderních technologií pro internet věcí (IoT), které využívají
bezdrátové IoT sítě (např. NB-IoT s pokrytím přes 99% České republiky) a zajistí tak každodenní
přenos dat do dodané aplikace či aplikace Zadavatele při splnění 5letého provozu na baterie bez
nutnosti fyzicky objíždět a připojovat přes 1000 čidel kabelem?
2. Může dodavatel nabídnout řešení na bázi on-line přenosu dat bez dataloggerů a připojovacích
kabelů?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že zařízení využívající IoT nevyžaduje vzhledem k tomu, že zařízení budou
používána i mimo území České republiky, včetně oblastí se špatným pokrytím IoT signálem. Ze
stejného důvodu nemůže akceptovat řešení na bází on-line přenosu.
Dotaz č. 3
Dotaz k Zadávací dokumentaci bod 9. Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny celkem za celý předmět plnění uvedené v
krycím listu nabídky.
Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci dva samostatné druhy čidel pro odlišné účely. Proč se
Zadavatel rozhodl, že je pro něj nejvýhodnější vybrat dodavatele s nejnižší celkovou cenou za oba
druhy čidel? Proč zadavatel nevybere dodavatele podle nejnižší ceny za každý druh čidla samostatně?

Odpověď:
Zadavatel sděluje, že veřejná zakázka není dělená na části, tudíž nemůže posuzovat nejnižší cenu za
každý druh čidla samostatně. Posuzuje nabídkovou cenu za celý předmět plnění, tj. za součet
nabídkových cen za 500 ks automatického čidla na měření vlhkosti půdy a teploty vzduchu nad zemí a
600 ks čidla na automatické měření teploty vzduch dohromady.
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