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Oznámení zadavatele o podaných námitkách 
dle § 111, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

 
Název zadavatele:   Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

Sídlo zadavatele:   Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová 

IČO zadavatele:          25970399 

DIČ:     CZ25970399 

Osoba oprávněná jednat:  Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka 

 

Veřejná zakázka:   Nákup techniky pro systém sběru a svozu bioodpadu 

Specifikace části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky – svozový vůz 

 

Druh veřejné zakázky:  Veřejná zakázka na dodávky 

Adresa profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25970399 

E-mail:     reditel@tsmt.cz 

Forma zadávacího řízení:  Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona 

 
Zadavatel oznamuje všem uchazečům o veřejnou zakázku, že v rámci výše uvedené veřejné zakázky, byla 

dne 8. 6. 2015 podaná námitka (dále jen „námitka“) proti požadavku, který je uvedený v příloze č. 2, oddíl 

Ramenový nosič kontejnerů, položka č. 15 - háky ovládány pneumaticky, v transportní poloze válce 

zataženy. Námitku podal uchazeč CHARVÁT CTS a.s., se sídlem Okřínek 53, 290 01 Poděbrady,  

IČO 28207505 (dále jen stěžovatel). 

 

Zadavatel přezkoumal předloženou námitku dle § 110, odst. 7) zákona. Závěry tohoto přezkumu jsou 

uvedeny v následujícím textu. 

 

1. Námitka byla v souladu s ustanovením zákona podaná písemně. 

 

2. V námitce bylo uvedeno, kdo ji podává. Stěžovatelem je společnost CHARVÁT CTS a.s., se sídlem 

Poděbrady - Okřínek 53, 290 01, IČO 28207505. 

 

3. Z námitky je jednoznačně patrné, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno 

porušení zákona.  

 

Uchazeč ve své námitce uvádí, že požadavek spočívající v pneumatickém ovládání háků považuje 

za diskriminační, neboť pneumatické ovládání háků není jediný možný systém jejich ovládání. 

Ostatní systémy pro ovládání nemění nic na funkčnosti zařízení. Takto specifikovaný požadavek dle 

stěžovatele významně zužuje okruh možných účastníků (resp. výrobců dané techniky) veřejné 

zakázky. Uvedený technický požadavek zadavatele omezuje výrobky uchazeče, které tímto 

nesplňují specifikaci, přestože jsou pro daný účel stoprocentně vhodné a funkční. 
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4. Námitka obsahuje, čeho se stěžovatel domáhá.  

 
Uchazeč se domáhá změnu přílohy č. 2 zadávací dokumentace v bodu 15 ovládání háků, a to bez 

omezení druhu ovládání háků. 

 
5. Námitka stěžovatele obsahuje, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí.  

 
Diskriminačně nastavený technický parametr ramenového nosiče kontejnerů omezuje výrobky 

uchazeče, které tímto nesplňují technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2, bod 15. Uchazeč by 

ve své nabídce mohl takový výrobek nabídnout, ale tento výrobek by nesplňoval technické 

parametry uvedené v příloze č. 2, bod 15, tj. hrozilo by vyřazení nabídky uchazeče v procesu 

posouzení nabídek. 

 
Vzhledem k tomu, že předložená námitka obsahuje povinné náležitosti dle § 110, odst. 7) zákona, zadavatel 

provedl posouzení námitky uchazeče.  

 

Zadavatel se opakovaně zabýval nastavením technických požadavků poptávaného ramenového nosiče 

kontejnerů, konkrétně bodem 15 - háky ovládány pneumaticky, v transportní poloze válce zataženy. 

Zadavatel posuzoval, jestli jiné ovládání háků je vhodné a funkční pro účely využití ramenového nosiče 

kontejnerů. Na základě tohoto posouzení zadavatel dospěl k závěru, že i jiné ovládání háků (např. 

hydraulické ovládání) nemění požadovanou funkčnost a je vhodné pro účely využití ramenového nosiče 

kontejnerů. Zadavatel konstatuje, že technická specifikace ramenového nosiče kontejnerů uvedená v bodě 

15 - háky ovládány pneumaticky, v transportní poloze válce zataženy je zbytečně úzce vymezena. Tímto 

zadavatel připouští, že háky můžou být ovládány i hydraulicky. 

 

Z výše uvedených důvodů zadavatel rozhodl, že námitce stěžovatele v plném rozsahu 

VYHOVUJE. 

 

Odůvodnění rozhodnutí zadavatele je uvedeno v předchozím textu, kde zadavatel uvádí stanovisko k 

přezkoumání technické specifikace ramenového nosiče kontejnerů, konkrétně bod 15 - háky ovládány 

pneumaticky, v transportní poloze válce zataženy. 

 

Způsob provedení nápravy: V souladu s výše uvedeným rozhodnutím zadavatel vydal dodatečnou 

informaci č. 2 ze dne 9. 6. 2015, jejímž předmětem je změna technické specifikace ovládání háků 

ramenového nosiče kontejnerů. 

 

Odesláním tohoto dokumentu zadavatel plní svoji povinnost písemně uvědomit ostatní uchazeče o podaných 

námitkách. 

 
V Moravské Třebové dne 9. 6. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Andrej Kašický, pověřen organizací zadávacího řízení 
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