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Č. j. 164/SŘ/2020

Břeclav, 21. 2. 2020

Věc: Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky:
„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče – část č. 16
Terapeutický laser, sonda + robot. hlavice“
Dotaz č. 1:
Jako zadavatel požadujete v profesní kvalifikaci tyto tři živnosti:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1 až 3 živnostenského
zákona (zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění)
 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení;
 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Dotaz zní, zda budete jako zadavatel akceptovat nabídku uchazeče s profesní
kvalifikací, která obsahuje tyto dvě živnosti:
„Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona
(zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění)“ a
„Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení;“
pro podání nabídky zdravotnického přístroje, který není pevně připojen k síti.
Odpověď: Zadavatel trvá na zadané profesní způsobilosti, kterou uvedl v zadávací
dokumentaci na realizaci veřejné zakázky, a to konkrétně v odst. 6.2 výzvy k podání
nabídek. Nicméně dodavatel může v souladu a za podmínek uvedených v ust. § 88
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), prokázat splnění profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob.
Případně lze využít poddodavatele v souladu s ust. § 105 ZZVZ.
Zadavatel má za to, že se jedná běžný požadavek, nespatřuje v něm žádné prvky
diskriminace, který by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů
či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
Zadavatel uvádí, že trvá profesní způsobilosti, kterou uvedl v zadávací dokumentaci a
nebude akceptovat nabídku uchazeče, který nebude mít živnost „Montáž, opravy,
revize a zkoušky elektrických zařízení“ a tato profesní kvalifikace ani prokázána
prostřednictvím jiné osoby.
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