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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2
dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném
znění
Na základě písemné žádosti uchazeče Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné
zakázce vedené pod názvem „Integrace bezpečnostních systémů a systém pro
automatickou biometrickou detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV“.

Dotaz uchazeče:
Uchazeč předpokládá využít pro plnění veřejné zakázky a zároveň pro splnění kvalifikace
(technické kvalifikační předpoklady, seznam referenčních zakázek a seznam osob
realizačního týmu) subdodavatele v souladu s § 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 137/2006
Sb. (dále jen „zákon“). Zamýšlený subdodavatel hodlá využít pro plnění části veřejné
zakázky a zároveň pro splnění kvalifikace (technické kvalifikační předpoklady, seznam
referenčních zakázek) svého subdodavatele z důvodu povahy poskytovaného řešení jako
nedílného celku. Jedná se tedy o řetězení subdodavatelů.
Uchazeč v nabídce předloží smlouvu se subdodavatelem, v níž bude vymezeno
předpokládané plnění tohoto subdodavatele, které bude zahrnovat i plnění a závazky subsubdodavatele. Subdodavatel uchazeče se zaváže k poskytnutí plnění určité části veřejné
zakázky ve prospěch uchazeče či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém prokázal splnění
kvalifikace; Stejně tak sub-subdodavatel se zaváže vůči subdodavateli. Pro objasnění
subdodavatelské struktury uchazeč v nabídce uvede, zda vyjmenované referenční zakázky
jsou předkládány subdodavatelem uchazeče, či subdodavatelem subdodavatele.
Uchazeč v nabídce předloží doklady vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 4 písm. a) zákona
• za subdodavatele
• za sub-subdodavatele.
Dále uchazeč v nabídce předloží dvě smlouvy s náležitostmi podle ustanovení § 51 odst. 4
písm. b) zákona, a to
• smlouvu uzavřenou mezi uchazečem a subdodavatelem
• smlouvu uzavřenou mezi subdodavatelem a sub-subdodavatelem.
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Otázka:
Je správný předpoklad, že prokázání splnění kvalifikace způsobem popsaným výše je
dostatečné a vyhoví požadavkům zadavatele?
Odpověď zadavatele:
Příslušnou část kvalifikace může prokázat za zájemce (uchazeče) nikoliv jeho přímý
subdodavatel, ale subdodavatel subdodavatele (tzv. druhý subdodavatel). To platí za
předpokladu uzavření a předložení smlouvy, z níž vyplývá závazek k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
(prostřednictvím přímého subdodavatele) oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém druhý subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Zpracoval: Ing. Jan Sýkora

Ing. Miroslav Hajný v.r.
zástupce zadavatele

