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Zadavatel obdržel dne 14. 1. 2020 dotaz k zadávací dokumentaci zpracované k výše označenému
zadávacímu řízení. Zadavatel proto v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:
Zadavatel v Zadávací dokumentaci, resp. její kapitole č. 7 Podmínky kvalifikace (Prokázání splnění
kvalifikace), podkapitole č. 7.2 Základní způsobilost, resp. 7.2.1 Prokázání základní způsobilosti uvádí:
Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona umožňuje dodavatelům v nabídce doložit základní způsobilost
pouze čestným prohlášením. Čestné prohlášení, jehož prostřednictvím je možno doložit základní
způsobilost, tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou
(pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby, součástí
dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Dále je v kapitole č. 7.6 Další způsoby prokázání kvalifikace, resp. podkapitole 7.6.1 Prokázání
kvalifikace získané v zahraničí uvedeno:
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V návaznosti na citované části Zadávací dokumentace se Dodavatel ptá, zda správně předpokládá,
že pokud bude část jeho kvalifikace plněna prostřednictvím jiných osob, tyto osoby prokazují splnění
své způsobilosti stejným způsobem jako je požadováno od Dodavatele, tj. např. v případě prokázání
základní způsobilosti může jiná osoba prokázat základní způsobilost čestným prohlášením dle vzoru
uvedeného v Zadávací dokumentaci, a to i v případě, že tato jiná osoba má sídlo v zahraničí.
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Odpověď Zadavatele na Dotaz č. 1:
Ano, závěr Dodavatele je správný. V případě, že Dodavatel využije k prokázání části kvalifikace jinou
osobu, mohou být doklady vztahující se k této jiné osobě ze strany Dodavatele předloženy stejným
způsobem, kterým by obdobnou část kvalifikace prokazoval sám Dodavatel.
Je na místě uvést, že předložení dokladů prokazujících základní způsobilost pro jinou osobu,
prostřednictvím které je prokazována část kvalifikace, není prokázáním kvalifikace Dodavatele,
ale naplnění mandatorních požadavků ve vztahu k základní způsobilosti vůči jiné osobě uvedených v §
83 odst. 1 psím. c) zákona. Proto v tomto případě země sídla jiné osoby, prostřednictvím které je
prokazována kvalifikace, nehraje žádnou roli. V případě jiných osob musí být doklady prokazující
základní způsobilost předloženy vždy, a to v souladu s § 74 a 75 zákona.
Vzhledem k tomu, že zadavatel umožnil v zadávací dokumentaci prokázání základní způsobilosti
prostřednictvím čestného prohlášení, je tohoto postupu možno využít i v případě jiných osob,
prostřednictvím kterých je prokazována kvalifikace. Zadavatel však upozorňuje dodavatele,
že v případě vybraného dodavatele (vítěze zadávacího řízení) je zadavatel povinen vyžádat si před
uzavřením smlouvy v souladu s § 86 odst. 3 zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Toto ustanovení zadavatel uplatní i pro doklady
předložené ve vztahu k jiným osobám, prostřednictvím kterých je prokazována část kvalifikace
vybraného dodavatele.

V Ostravě dne
signed by
prof. RNDr. Digitally
prof. RNDr. Václav
Snášel, CSc.
Václav
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