VYSVĚTLENI ́ ZÁ DÁ VACI ́ DOKUMENTACE č. 2
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni ́ veřejných zakázek, ve zněni ́ pozdějši ́ch předpisů (dále jen
„zákon“)
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

́
Sidlo:

Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00

Zastoupený:

Ing. Martinem Vrbou, ústředni ́m ředitelem

IČO / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

Nový agendový informační systém a geografický
informační systém Státního pozemkového úřadu
Část 2: Geografický informační systém Státního
pozemkového úřadu

Sp. značka / č.j.:

SZ SPU 036208/2019 / SPU 220145/2019

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

Druh veřejné zakázky:

Služby

Česká republika – Státni ́ pozemkový úrǎ d, jako zadavatel výsě uvedené veřejné zakázky, obdržel dne
́ ost o vysvětleni ́ zadávaci ́ dokumentace.
29. 5. 2019 žad
Dotazy dodavatele:
1. Zadavatel uvádi ́ v zadávaci ́ dokumentaci, v při ́loze č. 4 (Závazný návrh smlouvy) v odst. 14

následuji ́ci ́:“ Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a úcǐ nnosti po celou dobu prováděni ́ Di ́la
a trváni ́ záruky za jakost GIS pojistnou smlouvu, jeji ́mž předmětem je pojištěni ́ odpovědnosti za
škodu způ sobenou Zhotovitelem třeti ́ osobě (Objednateli), a to tak, že limit pojistného plněni ́
vyplývaji ́ci ́ z pojistné smlouvy, nesmi ́ být nižsǐ ́ než 10 000 000 Kč za rok a výsě spoluúcǎ sti nesmi ́
́ áni ́ je Zhotovitel povinen Objednateli takovou smlouvu předložit
být vyšsǐ ́ než 10 %. Na požad
́ osti Objednatele o poskytnuti ́ předmětné
nejpozději pět (5) pracovni ́ch dnů po doručeni ́ žad
smlouvy“.
Dodavatel má sjednané pojištěni ́ převyšuji ́ci ́ požadované plněni ́. Pojištǒ vaci ́ smlouva je však
obchodni ́ dokument mezi pojištǒ vaci ́m ústavem a dodavatelem, který obsahuje ustanoveni ́, že
dodavatel neni ́ oprávněn tento dokument jakkoliv zveřejnit. Jako potvrzeni ́ pojištěni ́ použi ́vá
dodavatel pojištǒ vaci ́ certifikát, který potvrzuje výsǐ pojištěni ́ a obsahuje všechny dalši ́ náležitosti
potvrzuji ́ci ́ platnost pojištěni ́.
́ osti, předložit tento pojistný certifikát?
Postači ́ zadavateli, v při ́padě žad
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2. Zadavatel požaduje v zadávaci ́ dokumentaci, v kap. 8.2 následuji ́ci ́: „osvědčeni ́ o vzděláni ́ a

odborné kvalifikaci vztahuji ́ci ́ se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám,
které budou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedouci ́m pracovni ́kům“.
́ né požadavky, které by měli splň ovat vedouci ́
Dodavatel v zadávaci ́ dokumentaci však nenašel žad
́ á o informaci, co přesně
pracovni ́ci fyzických osob, které budou službu poskytovat. Dodavatel žad
má tedy dodavatel doložit k prokázáni ́ tohoto kvalifikačni ́ho požadavku.
Odpověď zadavatele na dotazy:
1. Pro účely prokázání splnění povinnosti zhotovitele plynoucí z čl. 14 odst. 14.1 smlouvy
„…udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla a trvání záruky za jakost GIS
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetí osobě (Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné
smlouvy, nesmí být nižší než 10 000 000 Kč za rok a výše spoluúčasti nesmí být vyšší než 10 %.“
zadavateli postačí předložení pojistného certifikátu, pokud z něj bude patrné splnění všech
výše uvedených parametrů požadovaného pojištění.
Zadavatel však nemůže vyloučit, že v případě pojistné události bude mít zájem seznámit se s
celým zněním příslušné pojistné smlouvy zhotovitele a za tím účelem bude požadovat její
poskytnutí v souladu s odst. 14.1, poslední věta smlouvy o dílo.
2. Zadavatel za vedoucího pracovníka ve smyslu tazatelem citované kap. 8.2 zadávací
dokumentace považuje roli „projektového manažera“. Požadavky, jejichž splnění má
dodavatel doložit k prokázání tohoto kvalifikačního požadavku, jsou tedy požadavky kladené
na osobu „projektového manažera“.

V Praze, dne 31. 5. 2019

………………………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
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