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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 
 
Veřejná zakázka „Nákup rotátorů“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

Prosíme blíže o objasnění toho, co se považuje za dodávku obdobného charakteru ve vztahu 

k předpokládanému plnění předmětu veřejné zakázky, zda tedy dodávkou obdobného charakteru je 

považována pouze dodávka rotátorů s výsuvnými zásuvkami, což nejvíce odpovídá předmětu plnění veřejné 

zakázky nebo např. i dodávka stacionárních či pojízdných regálů, které rovněž mohou sloužit k archivaci či 

úschově dokumentů (listin, pořadačů či jiných hmotných nosičů), avšak pravděpodobně pro jiné účely. 

 
Dotaz č. 2: 

Z obsahu zadávacích podmínek plyne, že dodávané rotátory mají do budoucna umožňovat softwarové 

vyhledávání dokumentů. Prosíme blíže o objasnění toho, co ve vztahu k tomuto požadavku bude považováno 

za dodávku obdobného charakteru, neboť každý rotátor, i bez softwarového vyhledávání, umožňuje 

automatické vyhledávání a přichystávání dokumentů.  

 

Jedná se o to, že mechanické automatizované vyhledávání spisů spočívá v tom, že obsluha zadá mechanicky 

pomocí klávesnice rotátoru volbu požadovaného patra, kde se příslušný dokument nachází (tuto skutečnost 

ovšem musí obsluha znát, neboť toto mechanické vyhledávání neumožňuje vyhledávání dokumentů podle 

jednoznačných specifických znaků) a rotátor automatizovaně přijede s požadovaným patrem do výdejního 

otvoru, a to co nejkratším možným směrem pohybu pater. 

  

Z uvedeného důvodu proto prosíme o sdělení, zda minimálně jedna referenční dodávka má spočívat 

v dodávce rotátorů umožňujících vyhledávání a přichystávání dokumentů pomocí řídícího software a řídícího 

počítače, protože se předpokládá, že dodávané rotátory mají do budoucna umožňovat softwarové 

vyhledávání dokumentů.  

 

Odpověď k dotazu č. 1 a 2: 

Pro splnění technické kvalifikace ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje po 

dodavateli předložení seznamu min. 2 dodávek obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před 

zahájením zadávacího řízení, o min. finanční objemu 3 mil. Kč bez DPH/1 zakázku.  

Dle v zadávacích podmínkách stanovené definice je za dodávku obdobného charakteru považována dodávka 

jakéhokoliv systému sloužícího k archivaci či úschově dokumentů. Toto požadované kritérium kvalifikace 

splňuje z věcného hlediska jak dodávka rotátorů s výsuvnými zásuvkami, tak také dodávka stacionárních či 
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pojízdných regálů, nebo i dodávka jiného systému k úschově či archivaci dokumentů (listin, šanonů, či 

jiných hmotných nosičů).  

V souvislosti s dílčím požadavkem, aby minimálně u jedné z takto prokazovaných dodávek obdobného 

charakteru byla součástí také dodávka rotátoru umožňujícího automatické vyhledávání a přichystávání 

dokumentů, zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z dodavatelem realizovaných dodávek obdobného 

charakteru obsahovala dodávku rotátoru (rotační kartotéky), umožňujícího jednoduchým pokynem obsluhy 

realizovat automatické nalezení a přichystání požadovaného dokumentu. Samotná dodávka obdobného 

charakteru software a řídící počítač obsahovat nemusela, muselo se však jednat o rotátor, který takovou 

funkcionalitu vyhledávání a přichystávání umožňuje.  

 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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