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Seznam dotazů a odpovědí
zpracovaný za účelem poskytování dodatečných informací podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
č.

dotaz ze dne
1. 10. 2012

1.

znění dotazu

odpověď zadavatele

„V zadávací dokumentaci zmiňované veřejné zakázky, v článku
7. odstavci (5), požaduje zadavatel prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
nejméně tří významných služeb korespondujících svým
charakterem s touto veřejnou zakázkou.
(…) jako veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/1919
Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, má bohaté zkušenosti se
službami, které svoji povahou korespondují se zmiňovanou VZ,
ovšem v naprosté většině se nejedná o významné služby ve
smyslu, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, nýbrž o různé
projekty
dotované
z různých
operačních
programů
vyhlašovaných různými poskytovateli dotací, zejména
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se
především o projekty OPVK, OP VaVpI, GAČR, FRVŠ,
výzkumné záměry aj. Z charakteru VZ je zřejmé, že veřejná

V čl. 7 odst. 5 zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné
zakázce je požadováno splnění technických kvalifikačních
předpokladů předložením seznamu blíže specifikovaných
nejméně tří významných služeb. Účelem je prokázat, formou tzv.
referenční zakázky, že dodavatel je kvalifikovaný k realizaci
služby podle předem stanovených podmínek a požadavků.
Projekt realizovaný podle předem stanovených podmínek a
požadavků a samozřejmě odpovídající zadávací dokumentaci
k výše uvedené veřejné zakázce tak může být akceptovaný jako
referenční zakázka.
Podmínkou akceptace referenčních zakázek je i to, že budou
doloženy v zadávací dokumentaci specifikovaným potvrzením,
které vydává třetí subjekt (osvědčení, v krajním případě pak
alespoň třetím subjektem podepsaná smlouva, přičemž musí být
doloženo dokladem o uskutečnění plnění). Nutno podotknout, že
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vysoká škola je svou povahou vhodným potencionálním
uchazečem s dostatečnými zkušenostmi k dané problematice.
Pokud by ovšem bylo nepřípustné prokazovat kvalifikační
předpoklady prostřednictvím úspěšně fungujících projektů, je i
pro vysokou školu velikosti (…) velmi problematické dosáhnout
na jejich splnění.
Je možné prokázat kvalifikační předpoklady doložením seznamu
schválených/ukončených projektů obdobných svým charakterem
s touto veřejnou zakázkou?
Jaké osvědčení je nutné doložit? Postačí čestné prohlášení spolu
s kopií rozhodnutí o přidělení dotace, nebo je nutné vyžádati si
osvědčení přímo od poskytovatele dotace (MŠMT)?

právě potvrzení třetího subjektu bylo novelou zákona č.
137/2006 Sb. ještě zdůrazněno, neboť již není dostačující
prokázání formou čestného prohlášení. Ustanovení § 56 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb. ovšem umožňuje prokázání splnění tzv.
referenčních služeb i jinými než stanovenými doklady. Je tedy
akceptovatelné nahradit doklady podle čl. 7 odst. 5 písm. a) bodů
1. až 3. zadávací dokumentace jiným dokladem, ale je nutné trvat
na potvrzení třetím subjektem. Konkrétně je nutné předložit
osvědčení o realizaci vydané a podepsané poskytovatelem
dotace. Jiný postup (např. předložení rozhodnutí o předělení
dotace a schválení projektu doplněné dokladem o uskutečnění
plnění by bylo možné jedině tehdy, pokud by nebylo možné
získat osvědčení z důvodu spočívajících na straně poskytovatele
dotace.
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