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Dodatečná informace č. 4 k veřejné zakázce:
„Opravy a servis pro vozidla značky Škoda 2016 až 2020“
Zadavatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra se sídlem Přípotoční 300, 101 00
Praha 10 tímto oznamuje na základě obdržené žádosti uchazeče dodatečnou
informaci k výše uvedené veřejné zakázce. Jedná se o dotaz uchazeče a odpověď
zadavatele.
Dotaz č. 1
Vážený pane,
Měla bych dotaz k výše uvedené zakázce:
1) V excelové tabulce u přepravního paušálu může být nulová položka?
Odpověď na dotaz č. 1
V zadávací dokumentaci toto není výslovně řešeno, ale zadavatel doporučuje ocenit
tuto položku přepravního paušálu tak, aby hodnotící komise nepovažovala při
posouzení a hodnocení nabídek tuto nabídnutou cenu za mimořádně nízkou, tzn.,
aby tato cena byla zdůvodnitelná objektivními příčinami dle § 77 odst. 2 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dotaz č. 2
2) Vzhledem k tomu, že VZ se řídí novým zákonem 134/2016, ale výběrové řízení
bylo vyhlášeno před platností zákonu, chápu, že se řídím starým zákonem tzn.
značení zákonů, tak jak je požadováno v ZD. Jen se chci zeptat, zda nebude
problém, když kvalifikaci dodavatele doložíme aktuálním výpisem z kvalifikovaných
dodavatelů, který je už ale označen 134/2016?
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Děkuji za Vaší odpověď.
S přátelským pozdravem
Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel doporučuje dodavatelům v případě nemožnosti použití výpisu
kvalifikovaných dodavatelů vydaného podle původního zákona prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými § 53 odst. 3 a profesních
kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 54 písm. a) a b) původního
zákona. Pravost a stáří dokumentů se řídí podle ustanovení § 57 původního zákona.
Zadavatel ale dále sděluje, že bude při posuzování splnění kvalifikace v předmětné
veřejné zakázce postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a případného aktuálního Stanoviska
Ministerstva pro místní rozvoj v otázce prokazování splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle zákona a prokazování splnění podmínek k účasti v rozsahu
základní a profesní způsobilosti podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
V případě platnosti Stanoviska MMR k použití SKD po nabytí účinnosti zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek k prokazování splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z 24. 10. 2016 (dále jen „Stanovisko“)
přijme zadavatel, v případě prokazování splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů v předmětné veřejné zakázce s použitím výpisu ze SKD
vydaným podle ZZVZ (viz. Řešení 1b), ve Stanovisku uvedené „čestné prohlášení
podle § 53 odst. 1 písm. c), i) až k) starého zákona o veřejných zakázkách“, pouze
v případě jeho rozšíření o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených pod písm. „l“
původního zákona o veřejných zakázkách.

S pozdravem,

JUDr. Ladislav Máca, v. r.
generální ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
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