Evidence vysvětlení/změn zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky s názvem

Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha - Velká Chuchle
Poř. č.

1

Žádost o vysvětlení ZD

Žádáme Vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace pro výše uvedenou VZ, a sice ve
smyslu bodu 6.1.4 Technická kvalifikace, konkrétně věty „Zadavatel může považovat
technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné
zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky“.
Vzhledem k dosud chybějící judikatuře k tomuto ustanovení ZZVZ i absenci bližšího
vymezení „protichůdných zájmů“ v důvodové zprávě k zákonu, žádáme zadavatele o
konkretizaci tohoto kritéria v případě této zadávané veřejné zakázky.
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Zadavatel v rámci této veřejné zakázky postupuje v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, kde v § 79 odst. 1 věta druhá stanoví: „Zadavatel
může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že
dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné
zakázky“. Zadavatel upozorňuje účastníky, že není možné v rámci dodatečných
dotazů konkretizovat všechny možné případy, kdy by zadavatel toto ustanovení
použil. Zadavatel si je vědom, že je povinen prokázat dodavateli protichůdné zájmy,
které by mohly negativně ovlinit plnění veřejné zakázky. Zadavatel toto ustanovení
chápe např. tak, že dodavatel doloží sice veškeré referenční zakázky v souladu se
ZZVZ a se zadávací dokumentací, ale při ověřování referencí zadavatel zjistí, že
dodavatel opakovaně v rámci záručních oprav neplnil své povinnosti vyplývající z
platné legislativy a z uzavřených smluv, byť prokazatelně se jedná o uznané vady ze
strany dodavatele apod. Toto pravidlo vychází z nových evropských zadávacích
směrnic.
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Aktualizováno: 4.5.2018
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