Dodatečné informace č. 7 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. 7:
Ptám se vás tedy, mohu soutěžit prostřednictvím všech svých firem v rámci jedné části zakázky, aniž
bych
riskoval vyřazení:
1. z důvodů zakázaných dohod (podle §3 odst.1 zákona 143/2001 sb.) ?
2. z důvodu že by se na moje firmy hledělo jako na jednu firmu, která podala více nabídek (variantní
nabídky) ?

Odpověď č. 7:
Dle ust. §17 písm. a) ZVZ se dodavatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dodává
zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo
trvalého pobytu na území České republiky.
Dle ust. § 17 písm. j) ZVZ se pak uchazečem rozumí dodavatel, který podal nabídku v
zadávacím řízení.
Dle ust. § 67 odst. 1 ZVZ může dodavatel podat pouze jednu nabídku, přičemž nabídka
obsahující varianty podle ust. § 70 ZVZ se považuje za jednu nabídku.
Zároveň dle ust. § 69 odst. 2 ZVZ dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí
být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel v souladu s § 69 odst. 3 ZVZ vyřadí všechny nabídky, pokud dodavatel podá více
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
S ohledem na výše uvedené, závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uvedené
v tazatelem předloženém Sdělení čj. ÚOHS-P983/2013/KD-23867/2013/850/jDV ze dne 13.12.2013 a
úroveň znalostí o Vámi nastíněné situaci, se nám uváděné majetkové a personální propojení
uchazečů nejeví jako důvod pro vyřazení samostatné nabídky každého jednotlivého uchazeče.

V Pardubicích dne 27. 10. 2015
Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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