Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ21/2018
Na základě dotazu dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje
následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce realizované v rámci
zjednodušeného podlimitní řízení č. j. VZ21/2018 s názvem: „Analýzy plnění požadavků
zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu − pro potřeby Rady Českého rozhlasu“.
Zadavatel podává toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ve smyslu ustanovení §
98 odst. 3 ZZVZ a využívá tak svého práva odpovědět dodavatelům na jejich žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace i po uplynutí lhůty pro podání takových žádostí.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
Prosíme o vysvětlení následující části zadávací dokumentace u veřejné zakázky VZ21/2018 „Analýzy
plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu – pro potřeby Rady Českého rozhlasu“
týkající se Základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ. Má zadavatel požadavkem na výpis z evidence
Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ na mysli výpis z rejstříku trestu právnické
osoby, jejího statutárního orgánu nebo obě tyto možnosti.
Děkujeme.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
Zákon o zadávání veřejných zakázek stanovuje v § 74 odst. 1 písm. a), že dodavatel není způsobilým,
pokud byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
V ustanovení § 74 odst. 2 pak zákon stanovuje, že pokud je dodavatelem právnická osoba, musí výše
zmíněnou podmínku upravenou § 74 odst. 1 písm. a) splňovat jak právnická osoba, tak zároveň i
každý člen statutárního orgánu.
Pokud by členem statutárního orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba, musí podmínku
podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) splňovat i tato právnická osoba a každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zejména s ohledem na
ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta
pro podání nabídek tak uplyne v úterý 28. 8. 2017 v 11:00 hodin.
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