V Boskovicích dne 20. května 2016

Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa“ – dodatečné informace
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 18 odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), na
kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, pod názvem
„Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa“, zadavatel obdržel dotaz. Na tento dotaz
zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:
Potřebujeme upřesnit následující, viz. Zadávací dokumentace: odst.4.2.3 - Splnění kvalif.
předpokladů předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování" nesplňujeme a „Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených
elektrických zařízení", splňujeme. Je možné jít do Veřejné zakázky společně se stavební
firmou (forma předložení nabídky více uchazeči - smlouva o plnění výše uvedené zakázky),
která má požadované doklady na provádění staveb nebo musí být zvolen a doložen
subdodavatelský vztah?
viz. čl.4.5
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci obdobně
jako dle § 53 odst. 1 a § 54 písm. a) zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň jeden z
nich. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit к nabídce originál
nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných
povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a
nerozdílně. Z této smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem všech uchazečů,
kteří podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být jednoznačně definován i rozsah
jeho zmocnění, zejména jeho zmocnění к podpisu příslušné smlouvy na veřejnou zakázku.
Odpověď
V tomto případě může uchazeč využít dvě možnosti.
První možností je podání nabídky více uchazeči (sdružení), kde musí každý z nich splnit
základní kvalifikaci (předložení ČP – příloha č. 2 zadávací dokumentace) a výpis
z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán). Zbývající kvalifikaci (živnostenská
oprávnění, autorizace, Oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení, reference a
seznam odborných osob) musí doložit alespoň jeden z nich.
Druhou možností je využít prokázání kvalifikace za pomoci subdodavatele (viz. § 51 odst. 4
zákona). Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady
prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona
a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) subdodavatelem a smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
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Dotaz:
Úplně nerozumím stanoveným kvalifikačním předpokladům, kdy je dána na stejnou roveň
elektroinstalační činnost a provádění staveb (tato tvoří v objemu dodávky minoritu), dále pak
s ohledem na Klasifikace předmětu veřejné zakázky Název Elektroinstalační práce, CPV
45310000-3 viz. Výzva k podání.
Odpověď
Z ust. zákona vyplývá, že v rámci kvalifikačních předpokladů je zadavatel oprávněn volit
(při zachování zejména zásady bezprostřední souvislosti s předmětem veřejné zakázky) i více
v zákoně vymezených možností prokázání kvalifikace (např. živnostenská oprávnění,
autorizace, Oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení, reference a seznam
odborných osob, jsou-li pro plnění veřejné zakázky nezbytné.
Z uvedeného vyplývá, že stanovení uvedených kvalifikačních předpokladů je zcela v souladu
se zněním zákona, tyto kvalifikační předpoklady se vztahují k předmětu veřejné zakázky, a
to bez ohledu na rozsah a objem plnění. Stanovit kvalifikační předpoklady uvedené
v zadávací dokumentaci je zadavatel oprávněn.

………………………………………
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ředitelka
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