DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8
Veřejná zakázka: Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II

dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
Zadavatel:

Název zakázky
Předmět zakázky:
Typ zakázky
ev. č. veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
IČ: 72496991
Krajská pobočka ÚP ČR v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II
služby
nadlimitní veřejná zakázka, rozdělená na 31 částí ve smyslu § 98 zákona
644401
otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
Dne 24. listopadu 2016

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám:
Dodatečné informace č. 8 ze dne 22.11.2016:
Dobrý den,
prosím o dodatečnou informaci k veřejné zakázce Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II, s označením:
DBID: 2504
Systémové číslo VZ: P16V00000280
Evidenční číslo zadavatele: 72496991
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644401
Nabídku budeme podávat společně - několik dodavatelů dle par. 51 odst. 5 zákona.
Všichni dodavatelé budou vystupovat společně na základě Společenské smlouvy dodavatelů.
V rámci podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce, společníci vystupují jménem společnosti
dodavatelů rovným dílem. Žádný z nich nemá plnou moc k zastupování ostatních společníků ve věci
podání nabídky.
Dle výše uvedených pravidel veškeré přílohy nabídky podepisují všichni společníci?
U Přílohy č. 8 Nabídka zabezpečení rekvalifikace - kdo je v našem případě oprávněnou osobou k
podpisu nabídkového listu
- jen společník, který vlastní akreditaci a dle níž budeme poskytovat plnění
nebo všichni společníci sdružení dodavatelů, přičemž společník jehož je akreditace se uvádí pouze do
hlavičky nabídkového listu a opravněné osoby všech společníků se podepíší jako oprávněné osoby na
konci?
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Děkuji za odpověď
Odpověď č. 8:
Zadavatel k otázce uvádí, že prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky (jejíž
doporučený obsah je uveden v kapitole A. 4 – Obsah nabídky) je mj. upraveno v zadávací
dokumentaci zakázky, a to konkrétně v kapitole 5 – Splnění kvalifikace při podání společné nabídky,
kde je stanoveno:
,,5. Splnění kvalifikace při podání společné nabídky
5.1. Má-li být předmět VZ nebo její části plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají nebo hodlají podat společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle bodu 2.1 tohoto článku ZD a profesní kvalifikační předpoklad
stanovený v pořadí jako první v tomto článku ZD v bodu 2.2, a to v plném rozsahu.
5.2. Ostatní profesní kvalifikační předpoklady uvedené v tomto článku ZD v bodu 2.2 a ekonomickou a
finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku uvedenou v bodu 2.3 tohoto článku ZD prokazují
dodavatelé společně, což znamená, že splnění jednoho každého kvalifikačního předpokladu musí být
prokázáno v plném rozsahu alespoň jedním z dodavatelů.
5.3. Má-li být předmět VZ plněn společně několika dodavateli, jsou povinni zadavateli předložit
současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s VZ zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění VZ i po dobu trvání jiných
závazků z VZ vyplývajících.‘‘
Základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) zákona
prokazuje tedy každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku v plném rozsahu, tj. každý z nich
musí tyto předpoklady splnit. Ohledně ostatních profesních kvalifikačních předpokladů,
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů pak
platí, že postačí, pokud je splní všichni dodavatelé" v součtu", tj. společně.
U přílohy zadávací dokumentace č. 8 Nabídka zabezpečení rekvalifikace je tak oprávněnou osobou
k jejímu podpisu dodavatel (společník), který vlastní akreditaci, dle které bude poskytovat plnění, tj.
realizovat konkrétní zadavatelem poptávaný rekvalifikační kurz.

S pozdravem

CSP198192
0996, Jana
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Cuhlova,
email=Jana.Cuhlova@ol.mpsv.cz,
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Mgr. Jana Čuhlová
vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství
T: 950 141 322
T: 724 541 188
E: jana.cuhlova@ol.mpsv.cz

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Olomouci
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc
www.uradprace.cz
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