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Všem zájemcům

Dodatečné informace č. IV. k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce:
„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre Brno“

Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
70888337

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:
Část:

Druh zadávacího řízení:
Forma zadávacího řízení:

„Dodávka expozice vč. instalace Moravian Science Centre
Brno“
Dodatečná informace č. III. se vztahuje k Části 1 veřejné
zakázky i k Části 2 veřejné zakázky
Část 1 – Dodávka exponátů vč. instalace
Část 2 - Dodávka audiovizuální techniky pro multifunkční sál,
divadlo vědy a administrativní část centra.
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ustanovení
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím
podmínkám:

Dotaz uchazeče č. 1 (ze dne 3. února 2014):
Obracíme se na Vás se žádostí o informaci týkající se smlouvy o dílo, jejíž text je k zadávacím podmínkám
přiložen a v ZD ad 5) zároveň stojí, že uchazeč nesmí znění měnit a upravovat.
Návrh SoD v záhlaví odkazuje na obchodní zákoník, jehož platnost skončila k 31.12.2013. Práva a
povinnosti stran vzniklá po 1.1.2014 by tedy měla být upravena novým obč. zákoníkem, i když veřejná
soutěž byla vypsána ještě za účinnosti Obch. zákoníku. Faktický právní/ smluvní vztah vč. práv a povinností
mezi uchazečem (vítězným) a zadavatelem však vznikne až letos, takže ani s odkazem na přechodná
ustanovení nového OZ nedovozujeme možnost aplikovat na SoD obch. zákoník.
Vzhledem k tomu, že je v rámci soutěžních podmínek nutno v případě subdodavatelů doložit vzájemný
závazek smlouvou, domníváme se, že ujednání „kopírující“ soutěžní znění S o D, odkazující na neplatný
zákon je problematické.
Jak má tedy uchazeč v této záležitosti postupovat? Děkujeme.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:
Dle zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace
soukromého práva, bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno
zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího
řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v
zadávacích podmínkách určí jinak.
S ohledem na to, že zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil, že se soukromá práva a povinnosti ze
smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řídí
se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a
povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, tj. zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník.
Ohledně doložení smluvního závazku uchazeče a subdodavatelů v rámci nabídky uchazeče zadavatel
sděluje, že uchazeč je povinen řídit se při uzavření smluvního závazku se subdodavatelem platnou
legislativou.
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