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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4
dle ustanovení § 49 odst. 1, 2, 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Na základě písemné žádosti uchazeče 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:
V části III.4.2 Oznámení soutěžního dialogu je uveden požadavek na doložení osvědčení
vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli
(případně osvědčení vydané jinou osobou, pokud se nejedná o veřejného zadavatele, či
předložení smlouvy s jinou osobou...).
Otázka:
Akceptuje Zadavatel předložení osvědčení o realizaci významné dodávky, které nebude
Zadavatelem významné dodávky podepsáno, avšak bude na něm uvedena kontaktní osoba
Zadavatele významné dodávky, u které bude možné realizaci dodávky ověřit? Vzhledem k
citlivosti informací o předmětu plnění významné dodávky není Zadavatel této dodávky
obecně ochoten taková osvědčení podepisovat, avšak umožňuje její ověření u kontaktní
osoby.
Odpověď zadavatele:
K posouzení prokázání technických kvalifikačních předpokladů musí zadavatel přistupovat
v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona, který přesně vymezuje způsob, jakým
musí být významné dodávky prokázány.
§ 56
Technické kvalifikační předpoklady
(1) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může
veřejný zadavatel požadovat
a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v
posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby
získat z důvodů spočívajících na její straně,
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