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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5
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 č. 1:
Zadavatel v části Zadávací dokumentace, kap. I. Úvodní ustanovení, část I.1.5. Upozornění
Zadavatele, mimo jiné uvádí: … Následně Zadavatel vyzve Dodavatele, kteří prokázali
splnění kvalifikace, k účasti v soutěžním dialogu, kdy budou probíhat jednání za účelem
nalezení vhodných řešení. …
Otázka 1:
Uchazeč nabízí mezinárodně patentované technologie detekce a verifikace obličejů, pro
bezpečnostní účely, od svého smluvního partnera, zahraničního výrobce a dodavatele.
Uchazeč, vzhledem k citované části Zadávací dokumentace, považuje za nezpochybnitelnou
snahu Zadavatele hledání nejlepší technologie. Vzhledem k uvedenému uchazeč chápe
požadavek Zadavatele tak, že mu může být uznána jako významná dodávka, instalace a
následná servisní podpora systému detekce a verifikace obličejů pro bezpečnostní účely
i když byla dosud realizována pouze v zahraničních projektech. Prosím potvrďte, že Uchazeč
chápe požadavek správně.
Odpověď zadavatele:
Ano, v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů dle čl. III.4 Zadávací
dokumentace je možné předložit i významné zakázky realizované pro a/nebo ve spolupráci
se zahraničními subjekty mimo území České republiky.
Dotaz uchazeče č. 2:
Zadavatel v části Zadávací dokumentace, kap. III.1. Společné ustanovení ke kvalifikaci, část
III.1.2. uvádí: Pokud není Dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu,
je oprávněn prokázat splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů (s níže
uvedenou výjimkou) v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele.
Současně Zadavatel ve stejné kapitole mimo jiné stanovuje v části III.1.5. Zahraniční
Dodavatel. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční
Dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla,
místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadované zákonem a zadavatelem. Pokud
se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
Dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční Dodavatel povinen prokázat splnění takové
části kvalifikace čestným prohlášením. …
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Současně Zadavatel v kapitole III.4. Technické kvalifikační předpoklady, mimo jiné stanovuje
v části III.4.1. Požadavky Zadavatele na technickou kvalifikaci stanovené v souladu
s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) Zákona splňuje Dodavatel: a) který v posledních třech
letech realizoval minimálně 1 významnou dodávku z uvedené oblasti…
Otázka 2.1:
Uchazeč chápe požadavek zadavatele tak, že je uchazeč oprávněn prokázat splnění
profesních a technických kvalifikačních předpokladů (s níže uvedenou výjimkou)
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele (zahraničním dodavatelem). Prosím
potvrďte, že uchazeč chápe požadavek správně.
Odpověď zadavatele:
Ano, uchazeč chápe požadavek zadavatele správně.
Otázka 2.2:
Uchazeč v rámci této Zakázky chápe požadavek Zadavatele tak, že je oprávněn
použít/předložit a bude mu uznána jako splněná část kvalifikace, významná dodávka
v některé z uvedených oblastí, je-li v požadované minimální hodnotě, kterou subdodavatel
(zahraniční dodavatel) realizoval v posledních třech letech mimo území České republiky.
Prosím potvrďte, že uchazeč chápe požadavek správně.
Odpověď zadavatele:
Ano, uchazeč chápe požadavek zadavatele správně.
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