Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 9 v souladu s §§ 98 a 99 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020
Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující
vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020 s názvem:
„ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19“.
Dotaz
Bod III. Technická způsobilost
Zadavatel požaduje po dodavateli, aby v nabídce prokázal splnění technickou způsobilosti dle
ustanovení § 79 zákona odst. 2 písm. c) a d) předložením alespoň jedné odborně způsobilé
osoby, která bude zajišťovat montáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
(dále jen „PZTS“), který má:
- osvědčení o zkoušce dle Vyhl. 50/1978 Sb. §6, §8
- osvědčení nebo certifikát potvrzující odborné proškolení na servis, montáž a uvádění do
provozu zařízení PZTS Dominus 3
Dle sdělení výrobce systému Dominus3, nikdo v ČR nemá osvědčení nebo certifikát o
proškolení.
Žádáme proto zadavatele, aby zrušil požadavek na předložení této odpovědné osoby.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel záměrně ve výše uvedené technické kvalifikaci uvedl předmětný požadavek
alternativně, tedy: „osvědčení nebo certifikát potvrzující odborné proškolení na servis,
montáž a uvádění do provozu zařízení PZTS Dominus 3“. Zadavateli je známá skutečnost, že
výrobce vystavuje osvědčení ve formě tzv. „Prohlášení o oprávnění instalace“, které je
obsahově analogické zmiňovanému certifikátu. Zadavatel proto považoval za zcela zjevnou
skutečnost, že předložením takového „Prohlášení“ účastníkem zadávacího řízení bude splnění
tohoto bodu technické kvalifikace považováno za prokázané. Pro rozptýlení pochybností tuto
skutečnost zadavatel v rámci tohoto vysvětlení explicitně uvádí. Pro úplnost informací
zadavatel podotýká, že dodavatel může taktéž prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím
jiných osob, a to v souladu s § 83 zákona.

Na základě tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek, tato nově uplyne 3. 7. 2020 v 11 hod.
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