VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, EVROPSKÝM FONDEM
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Zadavatel:

Pověřená osoba:

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
IČ 00022985

HOLEC, ZUSKA & Partneři, sdružení advokátů
Palác Anděl
Radlická 1C/3185
150 00 Praha 5

Dodatečná informace zadavatele č. III. k zadávacím podmínkám dle ust. § 49
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
V Praze, dne 15. dubna 2011

Č.j. 10 841/2010: Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Dodávka
kancelářských potřeb.“.
Dodatečná informace je zasílána všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci či projevili
zájem o účast v tomto výběrovém řízení.
Dotaz č. 1
„1) Mohli byste nám prosím lépe vyspecifikovat níže uvedené položky?
Poř.
číslo

Položka

Dotaz

14.

Diář velký

Bylo by možné upřesnit zadání, typ denní popř. týdenní,
materiál povrchu diáře.

54.

Obálka, se samolepící lištou

Bylo by možné upřesnit zadání, jedná se o obálky s krycí
páskou ?

60.

Ořezávátko na tužky, kovové,
stolní

Bylo by možné upřesnit zadání, jedná se o obyčejné kovové
ořezávátko, nebo na přichycení ke stolu?

64.

Bylo by možné upřesnit zadání, papírové rozlišovače jsou v
Papírový rozlišovač, barevný
(do šanonu), s číselníkem nebo balení podle počtu čísel, např. 1-1, 1-12, 1-31. Cena je
požadovaná za ks. Je myšleno jeden list? Pokud celé balení,
abecedníkem
bylo by možné ho upřesnit?

91.

Stojan na tužky, multifunkční

Bylo by možné upřesnit zadání, jedná se kalíšek na psací
potřeby, popř. dělený, ….

113.

Papír

Bylo by možné upřesnit zadání, počet balíčků papírů na
paletě, různí výrobci udávají a dodávají různý počet těchto
balíčků. Jedná se o velice váhovou položku.

114.

Papír

Bylo by možné upřesnit zadání, počet balíčků papírů na
paletě, různí výrobci udávají a dodávají různý počet těchto
balíčků. Jedná se o velice váhovou položku.

2 ) Bod 6.8.2 Zadávací dokumentace
Zde požadujete minimálně jednoho (1) veřejného zadavatele, kterému v posledních třech letech
poskytoval významné dodávky.
My se domníváme, že tento vámi požadovaný požadavek není v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách, protože si myslíme, že může diskriminovat uchazeče.
Je tedy možné tento bod zadávací dokumentace změnit a vypustit tak tento požadavek?“
Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:
Ad 1)
Zadavatel k dotazu uvádí následující:
Poř.
Položka
číslo

Odpověď

14.

Diář velký

Materiál – koženkový potah, týdenní typ

54.

Obálka, se samolepící lištou

Jedná se skutečně o obálky s krycí páskou

60.

Ořezávátko na tužky, kovové,
stolní

Jedná se o obyčejné kovové ořezávátko

64.

Papírový rozlišovač, barevný
(do šanonu), s číselníkem nebo Balení podle počtu čísel 1-31. Jelikož se běžně nabízejí po
abecedníkem
kusech, 1 ks je tedy celý jeden rozlišovač (31 listů)

91.

Stojan na tužky, multifunkční

Jedná se o kalíšek na psací potřeby

113.

Papír A4

A4, 80g, bílý, 100 listů v balíku, 500 listů v krabici, 40
krabic/paleta

114.

Papír A3

A3, 80g, bílý, 100 listů v balíku, 500 listů v krabici, 20
krabic/paleta

Ad 2)
Zadavatel k této části dotazu uvádí, že požadavek zadavatele na prokázání části technické kvalifikace je
zcela legitimní a v souladu se zákonem. Veřejný zadavatel má oproti soukromému sektoru určitá
specifika (např. spolupůsobení při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů), zejména v situaci, kdy se jedná o veřejnou zakázku, která je

kofinancována ze zdrojů Evropské unie. Zadavatel si tak musí ověřit nejen to, zda uchazeč má alespoň
minimální zkušenosti s veřejnou sférou, ale i to, zda plnil řádně (riziko následné neuznatelnosti výdajů).
Toto si zadavatel ověřuje mimo jiné i příslušným nastavením technických kvalifikačních předpokladů
včetně předmětného požadavku na významnou službu pro veřejného zadavatele.
________________________
AK HOLEC, ZUSKA & Partneři
JUDr. Karel Zuska, partner

