Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka
Název veřejné
zakázky:

ZZS KV - Dodávka a zprovoznění audiovizuální techniky

Identifikace veřejné
zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000263
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-003514

Zadavatel
Název:

Kraj Vysočina

IČO :

70890749

Adresa sídla:

Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Právní forma:

804 - kraj

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana

Kontaktní osoba
zadavatele:

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Profil zadavatele:

Ladislav Šerák, tel. +420 731 025 486, serak@pkvysocina.cz
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Kraj Vysočina, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 20. 4. 2020 žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 13.1 zadávací
dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací
dokumentace:
1. Žádost dodavatele:
Žádost o vysvětlení:
V článku 6.3 ZD - Technická kvalifikace - Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace
podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona. Splnění kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel,
který předloží: seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele (včetně kontaktní osoby, u které je možno realizaci dodávky ověřit). Pro prokázání
kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných dodávek jednoznačně vyplývat, že
dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 2 dodávky plnění odpovídajícího
předmětu této veřejné zakázky, kdy předmětem každé takové dodávky byla realizace dodávek
a instalací vzdělávacích audio-vizuálních systémů v minimálním objemu 3 000 000,- Kč bez
DPH.
Z výše uvedeného znění vyplývá, že dodavatelem v rámci prokazování technické kvalifikace
uváděné dvě dodávky musely svým předmětem odpovídat předmětu této veřejné zakázky a
tudíž požadavek na předmět dodavatelem uváděných dodávek definovaný jako realizace
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dodávek a instalací vzdělávacích audio-vizuálních systémů v minimálním objemu 3 000 000,Kč bez DPH lze jednoznačně interpretovat tak, že realizace dodávek a instalací vzdělávacích
audio-vizuálních systémů se týkaly obdobného předmětu veřejné zakázky, tedy technologií
pro provoz simulačních procesů (prvořadým účelem těchto technologií je vytvoření podmínek
pro výcvik, výuku či odbornou přípravu a realizace samotného výcviku, výuky, odborné
přípravy, které zároveň slouží k napodobení nějaké skutečné věci, stavu nebo procesu). Lze
také říci, že pod pojmem realizace dodávek a instalací vzdělávacích audio-vizuálních systémů
není možno chápat realizace vzdělávacích audio-vizuálních systémů pro běžné učebny,
posluchárny či auly.
Prosím o potvrzení, že uvedenému požadavku na technickou kvalifikaci rozumíme správně.

(Pozn.: V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje vysvětlení včetně přesného
znění žádosti bez identifikace žadatele.)
Odpověď zadavatele na žádost dodavatele:
Zadavatel stanovil předmět veřejné zakázky, jak je definován v čl. 3. zadávací dokumentace:
„Předmětem veřejné zakázky je kvalitní dodávka, instalace a zprovoznění audiovizuální
techniky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování kabelových tras
silnoproudu a slaboproudu jak je uvedeno v bodu 4.2, koordinace umístění (vyústění
tras, montážních otvorů pro vestavbu), kontrola a součinnost a nastavení systému v
souladu s požadavky zadavatele, oživení systému, programování, zkušební provoz a
poskytování servisní a technické podpory
na základě smlouvy s vybraným
dodavatelem za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Včetně simulačního, systémového komunikačního a řídícího SW, servisu, 14 denního
zkušebního provozu a technické podpory SW, řešení SW incidentů včetně aktualizace
(maintenance) po dobu 60 měsíců.“

Zadavatel v čl. 6.3 zadávací dokumentace uvedl požadavek na prokázání technické kvalifikace
předložení seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele (včetně kontaktní osoby, u které je možno realizaci dodávky ověřit).
Přičemž pro prokázání kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných dodávek
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 2 dodávky
plnění odpovídajícího předmětu této veřejné zakázky, kdy předmětem každé takové dodávky
byla realizace dodávek a instalací vzdělávacích audio-vizuálních systémů v minimálním
objemu 3 000 000,- Kč bez DPH.
Zadavatel tak vymezil požadavek na prokázání referencí, jejíž součástí byla dodávka a
instalace vzdělávacích audio-vizuálních systémů ve stanoveném minimálním finančním
objemu, tedy reference, jejíž součástí byl zásadní technologický prvek, což je v tomto
případě dodávka a instalace vzdělávacích audio-vizuálních systémů.
Požadavek na minimálně 2 dodávky plnění odpovídajícího předmětu této veřejné zakázky, kdy
předmětem každé takové dodávky byla realizace dodávek a instalací vzdělávacích audiovizuálních systémů v minimálním objemu 3 000 000,- Kč bez DPH nelze vykládat tak, jak jej
interpretoval tazatel.
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2. Zadavatel doplňuje smlouvu o dílo v čl. 14 o odstavec ve znění:
„Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít“

3. Zadavatel upravuje čl. 7, druhý odstavec zadávací dokumentace:
Původní znění druhého odstavce čl. 7 zadávací dokumentace:
„V případě společné účasti dodavatelů zadavatel dále stanoví, že tito
dodavatelé jsou povinni předložit v nabídce kopii smlouvy, z níž závazně
vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím
osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních
nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky
zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně
vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve
věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky, který dodavatel
bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky
poskytovat každý z dodavatelů.“

Upravené znění druhého odstavce čl. 7 zadávací dokumentace:
„V případě společné účasti dodavatelů zadavatel dále stanoví, že tito
dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné
zakázky; zadavatel dále vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni
dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.“

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html a na adrese veřejné zakázky
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_7796.html.

Vzhledem k provedeným změnám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a
stanovuje její termín na: 5. května 2020 v 10.00 hod.
V Jihlavě
Digitálně
podepsáno
Jméno: Ing.
Jindřich Petrák
Datum: 22.04.2020
12:00:15

……………………………………..

elektronicky podepsáno
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