Č.j. 1/160/26390–2013
Dne: 21.1.2013

Doplňující informace k výběrovému řízení „Zpravodaj VoZP ČR 2013“ na
žádost uchazeče
Otázka:
Dobrý den,
rád bych se zeptal na doplňující otázku k veřejné zakázce Zpravodaj 2013: folie, ve kterých
mají být výtisky, má mít určité náležitosti (průhledná, neprůhledná), nebo to necháváte na
uchazeči (dodavateli)?
Odpověď:
Zadavatel toto nechává na uchazeči.
Otázka:
Dobrý den,
touto cestou bych velice ráda požádala o dodatečné informace k výběrovému řízení s názvem
„Příprava, tisk a distribuce Zpravodaje 2013“. V zadávací dokumentaci uvádíte rozměr
Zpravodaje 148x210 mm, tedy formátu A5. Ráda bych se Vás tedy zeptala, zda je možné
z Vaši strany akceptovat, že by Zpravodaj byl užší na každé straně o 1,5 mm z každé strany,
což je pro laika nerozeznatelné?
Odpověď:
Zadavatel trvá na rozměru uvedeném ve Výzvě k podání nabídky, tj. trvá na formátu A5.
Otázka:
Dobrý den,
měl bych na Vás dva dotazy ohledně veřejné zakázky - Příprava, tisk a distribuce Zpravodaje
2013.
1.
Jedná si mi Technické kvalifikační předpoklady. V zadávací dokumentaci v bodu 6.
Subdodováky máte uvedeno, že je možné splnit část kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele. Vztahuje se to tedy i na Technické kvalifikační předpoklady?
2.
Pokud ano, je dostačují pokud ony významné referenční zakázky za rok byly realizovány pro
nás/případného dodavatele?

Ad 1. – Ano, za splnění podmínek stanovených v § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je dodavatel oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Z textu
uvedeného zákonného ustanovení je zřejmé, že možnost prokázat splnění kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele se vztahuje také na technické kvalifikační předpoklady.
Ad 2. – Ano, toto je dostačují, neboť ZVZ stanoví pouze náležitosti seznamu významných
služeb, a to výčtem možných příloh. ZVZ ani zadavatel nestanoví žádné omezení, komu měly
být významné služby poskytnuty.

Zpracoval: Ing. Martoch Miroslav

