Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ve smyslu ustanovení § 98 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ48/2020
Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce realizované v otevřeném
nadlimitním řízení č. j. VZ48/2020 s názvem: „Dodávání vizuálního obsahu na webové
stránky Českého rozhlasu“.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1
Dobrý den,
chýlíme se ke konci s přípravami podkladů potřebných pro účast na výběrovém řízení
veřejné zakázky č. j. VZ48/2020 – „Dodávání vizuálního obsahu na webové stránky Českého
rozhlasu“ a, s dovolením, bych se rád zeptal na dvě věci. Obě souvisí s prokázáním
technické kvalifikace v zadávací dokumentaci.
1.) Prokázat technickou kvalifikaci lze prostřednictvím doložení informací o obdobné
zakázce, která byla realizována v posledních třech letech. Můžeme uvést dosavadní
spolupráci s Českým rozhlasem? Kritéria zakázka splňuje a pro nás by to znamenalo velkou
úsporu času a práce (získávat povolení od našich klientů by mohlo být zdlouhavé).
2.) V části III. Technická kvalifikace § 79 ZZVZ je v bodě 1) uvedeno, že: „Dodavatel předloží
seznam významných referenčních zakázek formou čestného prohlášení, které bude
obsahovat též předmět a hodnotu zakázky (tzn. částku vyplacenou dodavateli za
poskytnutou službu)“, ale níže stojí, že: „Zadavatel na tomto místě uvádí, že pro potřeby
podání nabídky, resp. pro doložení obdobných zakázek není nutné uvádět konkrétní cenu
za dané poskytnuté plnění.“ Musíme tedy cenu uvádět?
Děkuji za Váš čas a odpovědi.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
ad 1.)
Ano, v případě, že dodavatel prováděl služby splňující všechna kritéria technické kvalifikace
pro zadavatele již někdy v minulosti, je možné použít i tyto reference.
ad 2.)
Onou „hodnotou zakázky“ je v čestném prohlášení myšlen finanční rozsah daných
poskytovaných služeb, aby mohl zadavatel při posuzování splnění podmínek kvalifikace
adekvátně posoudit, zdali předložená reference odpovídá stanoveným kritériím. Zadavatel
však nepožaduje uvedení konkrétní finanční částky, neboť si je vědom skutečnosti, že se
v mnohých případech může jednat o citlivá data či dokonce obchodní tajemství.
Pokud je tedy v textu zadávací dokumentace pro splnění podmínek technické kvalifikace
podle § 79 ZZVZ např. uvedeno, že je nutné předložit referenční zakázku v min. hodnotě
2.600.000,- Kč bez DPH, může dodavatel do čestného prohlášení jako svoji referenci uvést
např. poskytnutí služby pro svého klienta, za které reálně obdržel částku 50.000.000,- Kč bez
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DPH, a do příslušné kolonky čestného prohlášení uvede údaj, že se jednalo o plnění
v hodnotě „více než 2.600.000,- Kč bez DPH“. Zadavatel si následně u uvedené kontaktní
osoby ověří, zdali subjekt opravdu pro svého klienta danou službu realizoval a zdali tato byla
alespoň v min. hodnotě nutné pro splnění daného kritéria technické kvalifikace.
Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne v původním termínu, a to v
pátek 22. ledna 2021 ve 12:00 hodin.
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