Dodatečné informace č. 12 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:
„Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 - 2019“
ev. č. veřejné zakázky: VZ 516341
dle § 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „ZVZ“)
Dotaz č. 12:
Obracím se na Vás s prosbou o informace k část. VZ č. 4 „Bilanční diagnostika“:
Seznam významných služeb –(kap. 2. e/3.)
Osvědčením, které se k těmto službám vztahuje, se rozumí, že uchazeč o VZ přiloží doklad od těchto
zadavatelů, tj. písemné potvrzení o počtu účastníků, době plnění (stačí jen kalendářní rok ?) a
finanční objem ? nebo postačuje čestné prohlášení , které koresponduje s objemem, který byl
stanoven, tj. min. 300 000,-Kč , dobou posledních 3 let a s vyjmenovanými zadavateli veřejných
zakázek ?
S tímto související dotaz, zda stejné doklady musí být u společné nabídky (4 psychologů), tj. u
každého psychologa, který je součásti společné nabídky (finanční objem, potvrzení od jednotlivých
zadavatelů atd.)
Odpověď č. 12:
Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona) pro část č. 4 - Bilanční diagnostika veřejné
zakázky s názvem Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 – 2019, splňuje dle části 3.4.4.
zadávací dokumentace dodavatel, který předloží seznam alespoň 3 významných služeb realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech v oblasti poradenských činností, pro které podává nabídku, s
uvedením jejich rozsahu, místa plnění, doby poskytnutí, počtu účastníků a finančního objemu
poradenské činnosti. Kvalifikaci splní uchazeč, jenž realizoval poradenskou činnost v oblasti, pro
kterou podává nabídku v posledních 3 letech alespoň v objemu 300 000 Kč bez DPH. Přílohou
seznamu významných služeb musí být v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. a) zákona
osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli. Pokud nelze uvést přesný termín konání
poradenské činnosti, stačí pro uvedení doby poskytnutí uvést kalendářní roky.
Z uvedeného vyplývá, že pro splnění technických kvalifikačních předpokladů je nutné, aby
uchazeč předložil osvědčení vydaná veřejným zadavatelem nebo jinou osobou, pokud byly služby
poskytovány jiné osobě, a to osvědčení dokládající realizaci alespoň 3 významných služeb, které byly
dodavatelem realizovány v posledních 3 letech v oblasti Bilanční diagnostiky v celkovém objemu
alespoň 300 000 Kč bez DPH. K doložení splnění technických kvalifikačních předpokladů tj. předložení
seznamu významných služeb tudíž nepostačuje předložení čestného prohlášení s vyjmenovanými
zadavateli, pro které byly poradenské činnosti realizovány. V případě společné nabídky předloží
seznam významných služeb, jehož přílohou jsou osvědčení, vydaná veřejným zadavatelem, popř.
jinou osobou ne veřejným zadavatelem, dokládající realizaci poradenských činností v uvedeném
rozsahu, společně všichni účastníci společné nabídky.
V Pardubicích dne 13. 11. 2015
Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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