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Dodatečná informace č.1
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Česká republika – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, jako zadavatel veřejné
zakázky „KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž“, obdržel dne 28. 7. 2016 žádost o dodatečnou
informaci.
Na tuto žádost poskytuje následující odpověď:
Dotaz:
Prosím o vyjasnění bodu o prokazování technických kvalifikačních předpokladů pro KoPÚ
Hojsova Stráž. Standardně požadujete seznam významných služeb. V případě, že bychom
podávali nabídku ve sdružení, dokládáme seznam pouze jeden společný za sdružení nebo je
možné seznam předložit za každého člena sdružení seznam zvlášť? V případě že budete
požadovat jeden seznam – u zakázek, které jsme realizovali ve sdružení s firmou se kterou
bychom opět případně podávali nabídku na KoPÚ Hojsova Stráž ve sdružení, je nutné uvádět,
která z firem měla jaký procentuální podíl na zakázce nebo postačí, že sdružení firmy A
a firmy B realizovalo danou zakázku ze 100%. Stejně tak při předložení seznamu techniků
či technických útvarů – požadujete jeden seznam za celé sdružení nebo mohou být seznamy
2 za každého člena sdružení zvlášť?
Odpověď:
K výše uvedenému dotazu Zadavatel uvádí následující. Dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, § 51 odst. 5 má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika
dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, plní podmínky dle § 50,
odst. 1 písm. d) společně, tj. nabídka uchazečů může obsahovat seznam významných služeb
jeden společný, nebo pro každého uchazeče zvlášť za podmínek splnění veškerých požadavků
v zadávací dokumentaci. Prokazování kvalifikace dle bodu 7.2. zadávací dokumentace
se použije obdobně.
K dalšímu Zadavatel uvádí, dle bodu 7.1. Zadávací dokumentace, nutnost vyčíslení
procentuálního a finančního podílu na realizaci služeb uchazeče, který danou zakázkou
prokazuje kvalifikační předpoklady.

Zadavatel dále upozorňuje, že sdružení několika uchazečů nemá způsobilost k právům
a povinnostem, a proto nemůže být jako takové stranou smluvního závazku. Pro tyto účely
Zadavatel doporučuje v případě podání společné nabídky několika uchazečů postupovat dle
ust. § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.
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