DODATEČNÉ INFORMACE č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
ZADAVATEL
Název:
Sídlo:
IČ:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34
00007064

V Praze dne 17.9.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje tyto
následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce
na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona, s názvem:

„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Znění dodatečné informace č. 6

Dotaz č.17:
V odst. VI.2. zadávací dokumentace jsou vymezeny skutečnosti, které je uchazeč povinen
prokázat v rámci prokazování základních kvalifikačních předpokladů. Mezi těmito
skutečnostmi chybí povinnost doložit v souladu s ust. § 53 odst. 1 písm. i) zákona o
veřejných zakázkách skutečnost, že uchazeč “nebyl v posledních 3 letech pravomocně
disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření…“ Je neuvedení
této skutečnosti záměrem zadavatele, či má uchazeč čestným prohlášením prokázat i
naplnění tohoto zákonného požadavku?
Odpověď:
Uvedení této skutečnosti je záměrem zadavatele, neboť základní kvalifikační předpoklad dle
ust. § 53 odst. 1, písm. i zákona o veřejných zakázkách musí dodavatel prokazovat pouze
tehdy, jestliže předmět veřejné zakázky má přímou souvislost s činností dodavatele, za
kterou by mohl být potrestán podle zvláštních právních předpisů a zároveň zadavatel
požaduje prokázání splnění odborné způsobilosti jako části profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
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Dotaz č.18:
Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmé, zda má být součástí předběžné nabídky též
podepsaný návrh smlouvy, či zda je v tomto směru dostačující toliko podepsané prohlášení
tvořící přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Uchazeč si proto dovoluje požádat o jednoznačné
upřesnění požadovaného obsahu předběžné nabídky, tj. zda je dostačující, budou-li
obsahem předběžné nabídky skutečně toliko doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů
a prohlášení tvořící přílohu č. 6 zadávací dokumentace, či zda zadavatel požaduje, aby
předběžná nabídka obsahovala též další součásti, zejména podepsaný návrh smlouvy. V
případě, že zadavatel požaduje, aby předběžná nabídka obsahovala též další součásti,
uchazeč zdvořile žádá o jejich přesnou a jednoznačnou specifikaci.
Odpověď:
Obsah předběžné nabídky je dle názoru Zadavatele jednoznačně popsán v Zadávací
dokumentaci – čl. IV, V a VI. Zadavatel současně informuje, že podepsaný návrh smlouvy
není požadován jako součást předběžné nabídky. Návrh smlouvy se bude konkrétně
vztahovat k jednotlivým nabídkám podávaným v rámci zadávání veřejných zakázek
v dynamickém nákupním systému. Dodavatel však v rámci prohlášení tvořící přílohu č. 6
prohlásí, že se zavazuje akceptovat veškeré obchodní podmínky obsažené právě ve
vzorových smlouvách, jež jsou součástí zadávací dokumentace na zavedení dynamického
nákupního systému.

S pozdravem

Ing. Roman Pokorný
zástupce organizátora veřejné zakázky
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