Věc: Sdělení dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodavatelům veřejné
zakázky „Zajištění služeb grafického studia včetně návazného produkčního
zajištění výroby propagačních tiskovin a propagačních předmětů v rámci
Operačních programů vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj
pro inovace“ ev. číslo VZ: 60029838
V souladu s dotazem vzneseným uchazečem., sděluje konzultant veřejné zakázky
v dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., tyto dodatečné informace k zadávacím
podmínkám:

Dotaz:
Ze zadání je nám zatím vše jasné, rádi bychom Vás jen poprosili o upřesnění bodu 2.4
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle §55, konkrétně pak poslední odrážky –
pojistné smlouvy. (1) Je nutné, aby touto pojistkou disponoval kromě dodavatele také
subdodavatel? (2) Je možné minimální pojistné částky sčítat (dodavatel + subdodavatel)?
Sdělení:
(1)
Z ustanovení § 50 a §51 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)
vyplývá, že prokázat kvalifikaci pro účast v zadávacím řízení veřejné zakázky je povinen
uchazeč,

přičemž

prokázat

některý

z kvalifikačních

předpokladů

prostřednictvím

subdodavatele je jeho oprávnění nikoli povinnost. I v případě, kdy je část plnění veřejné
zakázky prováděno prostřednictvím subdodavatele a prostřednictvím takového subdodavatele
je prokazován některý z kvalifikačních předpokladů platí, že ve vztahu k zadavateli odpovídá
za plnění veřejné zakázky vždy sám uchazeč. Z uvedených důvodů vyplývá, že ke splnění
předmětného kvalifikačního předpokladu, předložením pojistné smlouvy či jiného
rovnocenného dokladu prokazujícího uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
podnikatelskou činností, postačí, aby takový předpoklad byl splněn jen uchazečem (pojistná
smlouva je uzavřena jen uchazečem).
(2)
K prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele ve smyslu ust. § 17 písm. i) ZVZ je
dodavatel oprávněn za respektování dvou podmínek:

-

prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele může být provedeno pouze v

chybějícím rozsahu, tedy v tom rozsahu, ve kterém není schopen prokázat kvalifikaci sám
(nikoliv v celém rozsahu); a zároveň

-

za předpokladu, že na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a jeho

subdodavatelem bude ze strany subdodavatele poskytnuto plnění veřejné zakázky v rozsahu
minimálně, v jakém nahrazuje dodavatel prokázání kvalifikace právě prostřednictvím svého
subdodavatele. Tj. rozsah plnění veřejné zakázky subdodavatelem musí být větší nebo roven
rozsahu prokázání kvalifikace daného kvalifikačního předpokladu (jen uvedených v ust. § 50
odst. 1 písm. b) až d)) prostřednictvím daného subdodavatele.
Prokázání splnění zadávací dokumentací stanovených kvalifikačních předpokladů je způsob,
kterým uchazeči zadavateli prokazují, že jsou schopni předmětnou veřejnou zakázku řádně a
včas splnit. Podle ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu určeného dle § 55
ZVZ (bod 2.4. zadávacích podmínek), splněním požadavku na předložení pojistné smlouvy,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem (uchazečem),
pak takový dodavatel prokazuje zadavateli, že je schopen rychle a efektivně řešit svoji
případnou povinnost poskytnout finanční náhradu z pojistného plnění, které by bylo
poskytnuto pojišťovnou až do výše pojistného krytí. Případné dvě pojistné smlouvy s nižšími
pojistnými částkami (uzavřené dodavatelem a jeho subdodavatelem), než je stanovená
minimální částka 500 000,- Kč nemohou prokázat shora uvedený požadavek, leda, že by se
jednalo o dvě vzájemně propojené smluvní vztahy, ze kterých by vyplývala možnost
vzájemné kumulace pojistného plnění v případě jediné pojistné události. Uvedený model však
není obvyklý a prakticky uvedený způsob pojištění nelze očekávat. Pokud tedy takové
specifické ujednání neočekáváme, zní odpověď na uvedený dotaz záporně.

