název dokumentu:

zadavatel:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupen:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

název zakázky:

Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické
ochrany na skladech PHM v ČEPRO, a.s.

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2018 – 030742 ; podlimitní zakázka v režimu soutěžního dialogu

č.zakázky zadavatele:

197/18/OCN

Podle ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), poskytuje tímto zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace na
základě žádosti dodavatele ve veřejné zakázce „Pořízení monitorovacího software a integrace systémů
technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s.“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 9. 2018
pod evidenčním číslem F2018-030742.
Dotaz č. 1:
V případě prokázání profesní způsobilosti - bod 3.2. a) Kvalifikační dokumentace prostřednictvím jiných
právnických osob – bod 8 , musí tyto osoby dokládat základní způsobilost dle bodu 2 Kvalifikační dokumentace v
plném rozsahu?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Ano, pokud je prokazována kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí být vždy doloženy doklady o splnění
základní způsobilosti jiné osoby v rozsahu uvedeném v § 74 zákona. Tento požadavek je obsažen v § 83 odst. 1
zákona, kvalifikační dokumentace v tomto případě pouze opisuje text tohoto ustanovení zákona.
Dotaz č. 2:
Vzhledem k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, resp. společného prokazování kvalifikace bychom
potřebovali vyjasnit rozdíl v termínech „jiná osoba“ a „poddodavatel“ pro potřeby následného dokládání
kvalifikačních dokumentů dle bodu 7, 8, 9 a 10 Kvalifikační dokumentace.
Dle bodu 8.2. se jeví, že z „jiné osoby“ se stane „poddodavatel“ vzhledem k tomu, že se zavazuje vykonat práce
pro dodavatele. Tudíž bod 8.1. by se vylučoval s bodem 10.1. z hlediska prokazování kvalifikace.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Bod 8 kvalifikační dokumentace odpovídá § 83 zákona, který upravuje situaci, kdy dodavatel prokazuje část
kvalifikace, kterou sám nedisponuje, prostřednictvím jiné osoby. Touto jinou osobou může být (a zpravidla také
bude) poddodavatel. Bod 8 kvalifikační dokumentace se tedy týká jen poddodavatelů a jiných osob,
prostřednictvím kterých je prokazována kvalifikace.
Bod 10 kvalifikační dokumentace odpovídá § 85 zákona, který upravuje právo zadavatele požadovat, aby
poddodavatelé dodavatele podávajícího nabídku prokázali základní a profesní způsobilost. Jde tedy o jakékoli
poddodavatele, kteří se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky, nikoli pouze o poddodavatele,
prostřednictvím kterých je prokazována kvalifikace, kterých se týká také bod 8 kvalifikační dokumentace. Jak je
však zřejmé z bodu 10.1 kvalifikační dokumentace, zadavatel se rozhodl svého práva požadovat prokázání
základní a profesní způsobilost u všech poddodavatelů nevyužít.

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Holešovice

Základní způsobilost a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona je tedy u poddodavatele třeba prokázat jen
v případě, že je prostřednictvím poddodavatele prokazována kvalifikace.
Dotaz č. 3:
Dle kvalifikační dokumentace, bod 5 –Technická kvalifikace, musí být uvedena v seznamu významných dodávek
cena díla. V Příloze ZD č. 3b_Formulář Čestné prohlášení - Seznam významných dodávek IBŘS však kolonka na
tento údaj není. Kam cenu tedy prosím uvést?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:
Cenu lze uvést do kolonky „Předmět plnění dodávky“.

Lhůta pro podání žádostí o účast se tímto vysvětlením nemění, tj. zůstává a je stanovena do 9. 10. 2018 do
11´00 hod. na internetovou adresu profilu zadavatele: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000822 .
V Praze dne: 20. 9. 2018
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing.
Pavel Ševčík
Datum: 20.09.2018
08:55:52

.....................................................
Ing. Pavel Ševčík

ČEPRO, a.s., Odbor centrálního nákupu,
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
pavel.sevcik@ceproas.cz;,
tel.: 221 968 247, 739 240 286

ČEPRO, a. s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7, Holešovice

