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Doplňující informace k výběrovému řízení „Zpravodaj VoZP ČR 2013“ na
žádost uchazeče
Otázka:
co se týče referenčních zakázek, rád bych se zeptal, zda pokud bychom prokazovali splnění
technických kvalifikačních předpokladů formou subdodavatele je možné, abychom prokázali
tisk ze zakázky, kde my jsme odběratelem (zakázka A) a grafické, redakční zpracování, kde
my jsme dodavatelem (zakázka B)? Je nuté, aby referenční zakázka byl pouze jedna, nebo je
možné sloučení zakázek A a B do jedné reference, pokud budou splňovat všechny
náležitosti?
Odpověď:
Dodavatel je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele, a to za splnění podmínek stanovených v § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Z textu uvedeného
zákonného ustanovení je zřejmé, že možnost prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele se vztahuje také na technické kvalifikační předpoklady. ZVZ stanoví pouze
náležitosti seznamu významných služeb, a to výčtem možných příloh. ZVZ ani zadavatel
nestanoví žádné omezení, komu měly být významné služby poskytnuty, proto je možné
splnění kvalifikace prokázat významnou službou poskytnutou subdodavatelem dodavateli.
Pokud se jedná o možnost prokázání plnění referenční zakázky částečně subdodavatelem a
částečně dodavatelem, jde o tzv. skládání kvalifikace. Při posouzení možnosti „skládání“
kvalifikace musí být vždy výchozím hlediskem úvaha, jaký je účel konkrétního kvalifikačního
předpokladu a zda, v případě podání nabídky společně se subdodavatelem, subjekty, které
podávají nabídku, vytvářejí de facto obdobnou situaci, jako v případě podání nabídky jedním
subjektem. Dle mého názoru je možné prokázat splnění referenčních zakázek zájemcem
popisovaným způsobem, neboť takto lze rozdělit plnění veřejné zakázky bez toho, aby byla
ohrožena kvalita plnění veřejné zakázky, a tímto způsobem prokázaný kvalifikační
předpoklad osvědčuje schopnost dodavatele společně se subdodavatelem splnit předmět
veřejné zakázky.
Referenční zakázkou by se měla prokázat schopnost dodavatele plnit celý předmět veřejné
zakázky, proto je nutné, aby toto vyplývalo ze seznamu předložených referenčních zakázek a
jeho příloh (např. dvě osvědčení, každé s částí předmětu plnění, pro jednu referenční
zakázku). Vždy je nutné, aby nabídka obsahovala dokumenty prokazující požadovaný počet
referenčních zakázek, v tomto zadávacím řízení tři.
Zpracoval:
Ing. Miroslav Martoch

