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Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
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IČ:
Osoba oprávněná jednat:

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“)
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
00020729
Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Zadavatel obdržel dne 23. 9. 2016 a dne 26. 9. 2016 žádosti o poskytnutí dodatečných informací,
na jejichž základě poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1:
„Zadávací dokumenace bod 3.4.1. - co je chápáno jako "odkaz na technický kvalifikační předpoklad”?
Jedná se o odkaz na webovou stránku?“
Odpověď na dotaz č. 1:
Dle čl. 3.4.1 musí seznam významných služeb obsahovat mimo jiné i odkaz na technický kvalifikační
předpoklad, který významná služba prokazuje (čl. 3.4.1 písm. a), b) nebo c) zadávací dokumentace).
To znamená, že pokud uchazeč v seznamu uvede konkrétní službu, která zahrnovala tvorbu webových
prezentací, do seznamu rovněž napíše, že touto konkrétní službou prokazuje technický kvalifikační
předpoklad dle čl. 3.4.1 písm. a) zadávací dokumentace. Obdobně bude postupovat uchazeč
i ve vztahu k čl. 3.4.1 písm. b), c) zadávací dokumentace.
Pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle čl. 3.4.1 zadávací dokumentace lze využít
vzor seznamu významných služeb, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. V případě použití
tohoto vzoru uchazeč do řádku s názvem „Odkaz na technický kvalifikační předpoklad, který je
prokazován“ uvede čl. 3.4.1 písm. a) nebo b) nebo c) zadávací dokumentace, podle toho, který
technický kvalifikační předpoklad uchazeč danou službou prokazuje.
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Dotaz č. 2:
„Zadávací dokumenace bod 3.4.1. - požadujete osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli. Jaké náležitosti má mít toto osvědčení? Je k dispozici
vzor?“
Odpověď na dotaz č. 2:
Cílem osvědčení je prokázání skutečnosti, že služba, kterou uchazeč uvedl v seznamu a kterou
prokazuje technický kvalifikační předpoklad, byla poskytnuta řádně a včas. Předkládaná osvědčení,
případně smlouvy s jinými osobami a doklady o uskutečnění plnění dodavatele, by měla obsahovat
minimálně takové informace, aby byl zadavatel schopen posoudit, zda kvalifikace uchazeče je či není
příslušnými dokumenty v dané části prokázána. Vzor předkládaného osvědčení k dispozici není, jeho
nezbytný obsah je ale nutné vykládat v souladu s přílohou č. 6 zadávací dokumentace – Seznam
významných služeb, kdy z předloženého osvědčení musí mít zadavatel možnost zjistit alespoň:
• název objednatele (veřejný zadavatel případně jiná osoba) a dodavatele,
• popis (rozsah) a předmět významné služby,
• informace, zda byla významná služba splněna řádně a včas,
• finanční objem významné služby v CZK bez DPH,
• doba realizace významné služby (zahájení a ukončení),
• kontaktní údaje osoby na straně objednatele, u které lze ověřit pravdivost údajů uvedených
v osvědčení,
• místo a datum vyhotovení osvědčení včetně podpisu oprávněné osoby objednatele.
Dotaz č. 3:
„Termín podání nabídek je do 11.10. (10:00 hodin), jak je uvedeno na stránkách ezak.mzp.cz (viz příloha).
Je to tak?“
Odpověď na dotaz č. 3:
Ano, nabídku lze podat ve lhůtě do dne 11. 10. 2016 do 10:00 hod. Původní lhůta pro podání nabídek
uvedená v zadávací dokumentaci byla prodloužena dodatečnou informací č. 2. Aktuální lhůta pro
podání
nabídek
je
vždy
uvedena
na
profilu
zadavatele
zde
https://ezak.mzp.cz/contract_display_5701.html v části „Nabídku podat do“.
Dotaz č. 4:
„V bodě 3.4.1 je webovou prezentací míněný buď extranetový systém, nebo interní web (intranet)
případně webové řešení (aplikace s webovým rozhraním do prohlížeče). Chápu to správně?“
Odpověď na dotaz č. 4:
Webovou prezentací se rozumí extranetový systém nebo interní web nebo jiné webové řešení,
nicméně vždy se musí jednat o prezentaci (tj. nestačí jakákoliv aplikace s webovým rozhraním do
prohlížeče).
Dotaz č. 5:
„Je přípustné prokázání technických kvalifikačních předpokladů skrze s uchazečem propojenou
společnost? Za jakých podmínek?“
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Odpověď na dotaz č. 5:
V dotazu není specifikováno, o jaký druh propojení se jedná. V souladu s čl. 3.7 zadávací dokumentace
pokud uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované v čl. 3.3 písm. b)
zadávací dokumentace (tj. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci) a čl. 3.4 zadávací dokumentace (tj. veškeré technické kvalifikační předpoklady)
v plném rozsahu, je oprávněn prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
subdodavatele. V takovém případě uchazeč v nabídce předloží dokumenty dle čl. 3.7 písm. a) – c)
zadávací dokumentace a vyplní v souladu s čl. 6.2 zadávací dokumentace přílohu č. 4 zadávací
dokumentace – Seznam subdodavatelů.
To znamená, že např. uchazeč splňuje veškeré technické kvalifikační předpoklady kromě toho, že
v posledních 3 letech nevytvořil žádnou webovou prezentaci, jejíž hodnota činila minimálně 200.000 Kč
bez DPH (tj. nesplňuje požadavek dle čl. 3.4.1 písm. a) zadávací dokumentace). V takovém případě
může uchazeč uzavřít smlouvu (např. smlouvu o smlouvě budoucí) s jiným dodavatelem
(=subdodavatelem), který tento technický kvalifikační předpoklad splňuje a který bude tuto konkrétní
službu (tj. tvorbu webových prezentací) pro zadavatele poskytovat.
Zadavatel upozorňuje, že subdodavatel se musí podílet na plnění veřejné zakázky alespoň v tom
rozsahu, v jakém za uchazeče prokázal splnění kvalifikace.
Zadavatel dále upozorňuje, že v souladu s ust. § 69 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, není možné, aby uchazeč podal
nabídku „sám za sebe“ a zároveň byl subdodavatelem jiného uchazeče, přičemž by za tohoto jiného
uchazeče prokazoval jako subdodavatel kvalifikaci.
Dotaz č. 6:
„V bodě 3.4.1 c jsou ve výčtu uvedené 4 druhy služeb ("zajištění údržby, následných aktualizací webových
prezentací, provádění programátorských a analytických prací"). Jsou ve vztahu a současně, či nebo? Tedy
reference potvrzující tuto službu musí obsahovat alespoň jednu z nich (to se nám jeví pravděpodobnější),
nebo všechny 4 typy činností zároveň?“
Odpověď na dotaz č. 6:
Dle čl. 3.4.1 písm. c) zadávací dokumentace uchazeč předloží seznam minimálně 3 významných služeb
poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, zahrnujících zajištění údržby, následných aktualizací
webových prezentací, provádění programátorských a analytických prací, přičemž hodnota každé z nich
musí činit minimálně 250.000 Kč bez DPH.
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud poskytoval v posledních 3 letech službu, která
zahrnuje kumulativně jak zajištění údržby, tak následnou aktualizaci webových prezentací, tak
i provádění programátorských a analytických prací. Hodnota této služby jako celku (zahrnující zajištění
údržby, následnou aktualizaci webových prezentací, provádění programátorských a analytických prací)
musí činit minimálně 250.000 Kč bez DPH. Uchazeč musí předložit seznam minimálně 3 takových
služeb.

Lucie Hejnová

Digitálně podepsal Lucie Hejnová
DN: c=CZ, o=Státní fond životního prostředí
České republiky [IČ 00020729], ou=2959,
cn=Lucie Hejnová, serialNumber=P452875
Datum: 2016.09.29 16:27:48 +02'00'

..........................................................................................
Mgr. Lucie Hejnová
ředitelka Odboru právního
na základě pověření ředitele SFŽP ČR
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