Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/+420 545 135 195

V Brně dne 16. 6. 2016

Věc: Sdělení k anonymnímu dopisu ze dne 29. 4.2016

Dne 2. 5. 2016 obdrželo Oddělení veřejných zakázek Mendelovy univerzity v Brně, se sídlem
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 621 56 489 anonymní podání, ve kterém pisatel uvádí, že dle
jeho názoru svítidla dodaná zhotovitelem stavby Rekonstrukce auly v objektu A, BA01 nesplňují
zásadním způsobem parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Pisatel uvádí následující informace:
Svítidla dodaná firmou Poor a.s. pro výše uvedenou zakázku nesplňují zásadním způsobem parametry
uvedené v zadávací dokumentaci v části EL – Elektroinstalace, kapitola D4 Dodávka svítidel, Pol. 02 až
Pol. N 02.
Dodaná svítidla nesplňují parametry rozměrové, což mělo být jednoduše ověřeno technickým dozorem
investora, dále parametry výkonové a vyzařovacích úhlů, což mělo být ověřeno na štítcích výrobků a v
dokumentaci předané s výrobky.
Svítidla také v některých podstatných detailech neodpovídají vzorové knize svítidel. Například
umístění difuzoru vzhledem k rovině podhledu u svítidla 04, tvarové provedení reflektoru 05-5,
provedení kruhových svítidel 10 a další.
Dodávka tedy nesplňuje zadání veřejné zakázky a toto musí být řešeno v souladu s uzavřenou
smlouvou a zákony a předpisy požadovanými postupy.
Tento dopis zasílám na několik adres a institucí a budu bedlivě sledovat, kdo a jak zareaguje a zda
dojde k nápravě.
Pisatel anonymního dopisu uvádí ve svém přípise několik nepřesných údajů a na základě
tohoto vyvozuje chybné závěry. Dovolím si také upřesnit, že vybraným dodavatelem je společnost
Porr a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560.
Současně pisatel si chybně dovozuje, že musí být dodány výrobky s parametry uvedenými
v Knize svítidel. Zde je na místě poukázat na to, že pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, resp. pro technický návrh v projektové dokumentaci pro provádění stavby, je pro zajištění
technického minima (standardu výrobku) nezbytně nutné uvést základní technické parametry,
kterých má být dosaženo pro funkčnost díla, popřípadě se uvádí referenční typy/výrobky, na základě
kterých byly provedeny technické výpočty.
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Technické parametry svítidel (zejména typ zdroje a jeho charakteristiky, způsob ovládání a
řízení, základní tvarové požadavky např. na systém upevnění, v případě rekonstruovaného prostoru i
barevnost svítidla) byly uvedeny v tzv. „Knize svítidel". Zadavatel je povinen respektovat zákonné
ustanovení (viz ust. bodu 11 § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů), kdy v případě konkrétních odkazů na referenční výrobky či materiály v projektové
dokumentaci či v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zadavatel musí připustit použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení, při jednoznačném dodržení potřebných technických
parametrů, stanovených projektovou dokumentací, kdy zadavatel předepsal nezbytnost konzultace
se zpracovatelem projektové dokumentace pro provádění stavby.
Konečná podoba knihy svítidel - konkrétně dodávaných svítidel byla v průběhu realizace
schválena autorským dozorem a osobou zastupující zadavatele ve věcech technických, a to na
základě kontroly výkonu, svítivosti jednotlivých osvětlovacích těles vč. doložení kontrolního světelně
technického výpočtu zpracovaného dodavatelem svítidel. Typy svítidel, jejich design a technické
parametry svítidel byly hlavními sledovanými parametry ve vztahu k zadávací dokumentaci, a tak
veškerá svítidla dodaná splňují veškeré technické parametry – jak světelné, tak parametry rozměrové
a byla dodržena technickými předpisy (normou) daná hladina osvětlení pro dané prostory. Drobné
tvarové odlišnosti oproti referenčním svítidlům nejsou porušením požadovaných technických
parametrů.
Pisatel anonymního dopisu si také není vědom skutečnosti, že např. svítidlo
typu/pozice 04 nebylo instalováno, což je předmětem změnového listu.
U svítidel označených pozice 10 a pozice 05 byly také světelně technické parametry
dodrženy, kdy mj. svítidla byla předmětem vzorkování a schvalovacího procesu autorským dozorem
(autorem návrhu) a technickým zástupcem stavby, k nimž byla doložena i výpočtová část pro
naplnění požadovaných parametrů vč. příslušného výpočtu.
Je škoda, že pisatel se uchýlil k anonymnímu podání, jelikož bychom ho rádi seznámili
s postupy, které jsou dány příslušnými zákonnými předpisy. Např., že pokud je v dokumentaci uveden
referenční výrobek, neznamená, že tento výrobek bude automaticky i dodán na stavbu.

PaedDr
. Zoja
Šťastná
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vedoucí oddělení veřejných zakázek
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