Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), k veřejné zakázce č. j. VZ15/2018 - II
Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje
následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce realizované
v otevřeném nadlimitním řízení č. j. VZ15/2018 - II s názvem: „Analytika vysílání“.
Zadavatel podává toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 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
Obracíme se na Vás s dotazem ohledně definice požadavku na prokázání základní a profesní
způsobilosti u dalších dodavatelů a tzv. poddodavatele.
Předpokládáme účast jednoho poddodavatele a ze zadávací dokumentace nám není jasné, zda musí
dokládat způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ, která se z našeho pohledu týká pouze dokládání v
případě společné účasti dodavatelů (tj. konsorcia).
V případě poddodavatele tedy není vyžadováno dokládání dle § 77 odst. 1 ZZVZ.
Můžete nám prosím potvrdit, že zadávací dokumentaci rozumíme správně?

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace:
V zásadě je nutné při podávání nabídky rozlišovat dvě odlišné situace, přičemž každou z nich spojuje
zákon o zadávání veřejných zakázek s jinými právními účinky a v každé takové situaci daný subjekt
disponuje jiným rozsahem práv a povinností.
První situace nastává ve chvíli, kdy nabídku podává vícero dodavatelů (resp. účastníků) společně
(např. Vámi zmiňované „konsorcium“ či společnost založená pouze za účelem podání nabídky do
předmětné veřejné zakázky).
Druhou situací je pak případ, kdy dodavatel (resp. účastník) podává nabídku sám s tím, že na určitých
částech veřejné zakázek se bude podílet jeden či více jeho poddavatelů.
V případě prokazování profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ při podání nabídky vícero dodavateli
(resp. účastníky) společně pak může zadavatel v zadávací dokumentaci využít institutu § 84 ZZVZ a
buď požadovat specifická pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, nebo
ponechat zákonný mechanismus, že dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.
V části B. Kvalifikace odst. III. Technická kvalifikace § 79 ZZVZ v předposledním odstavci v zadávací
dokumentaci k této veřejné zakázce zadavatel stanovil, že společné prokazování kvalifikace se řídí
ustanovením § 84 ZZVZ. To znamená, že ponechal obecný mechanismus, kdy dodavatelé a jiné
osoby kvalifikaci prokazují společně.
V případě druhé situace, kdy dodavatel (resp. účastník) podává nabídku sám a na určitou část veřejné
zakázky chce využít svého poddavatele, může zadavatel využít institut § 85 ZZVZ a požadovat, aby
účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 u svých poddovatelů, s tím, že je povinen v zadávací dokumentaci stanovit
rozsah požadovaných kritérií způsobilosti, způsob jejich prokázání a případné sankce za nesplnění
povinnosti nahrazení poddavatele podle odst. 2 citovaného ustanovení.
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Zadavatel v rámci této veřejné zakázky a vzhledem k její specifičnosti nepovažoval za účelné využít
institutu § 85, a proto ho ani v zadávací neuváděl.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadávací dokumentaci rozumíte správně. Pokud se budete
účastnit zadávacího řízení a k plnění určité části veřejné zakázky použijete poddavatele, není potřeba,
aby tento prokazoval splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne ve středu 16. 1. 2019 v 11:00
hodin.
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas
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