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V rámci zadávacího řízení na zavedení výše uvedeného dynamického nákupního systému, zadavatel obdržel žádost
o vysvětlení s níže uvedenými dotazy.
Zadavatel tedy v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „Zákon“) tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez
identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Část A: Znění žádosti o vysvětlení a znění poskytnutého vysvětlení:
Dotaz č. 1
Otázka:

Dle ZZVZ §74 odst. 1 se prokazuje splnění způsobilosti dle písmen a) - e), v článku "2.1 Základní způsobilost"
není požadováno prokázání splnění dle písmena "c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění", přičemž v navrženém Čestném
prohlášení je toto uvedeno.
Odpověď:

Zadavatel v původním znění Zadávacích podmínek požadoval splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
§ 74 odst. 1 písm. a), b), d), e) předložením požadovaných dokumentů. Splnění kvalifikačních předpokladů dle
§ 74 odst. 1 písm. b) a c) bylo umožněno předložením čestného prohlášení.
V souladu se změnou Zadávací dokumentace, která se provádí tímto dokumentem, Zadavatel umožňuje
prokázání všech bodů základní kvalifikace předložením čestného prohlášení.
Opravený formulář žádosti o účast je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2
Otázka:

Vzhledem k aktuální situaci, kdy jsou omezeny úřední hodiny a práce úřadů, lze i pro splnění ostatních
požadavků dle §74 odst. 1 použít čestné prohlášení? V souladu s §86 odst. 2 a případnou úpravou znění
článku 2.5. a).
Odpověď:

V souladu se změnou Zadávací dokumentace, která se provádí tímto dokumentem, Zadavatel umožňuje
prokázání všech bodů základní kvalifikace předložením čestného prohlášení.
Opravený formulář žádosti o účast je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
Dotaz č. 3
Otázka:

Lze pro prokázání základní a profesní způsobilosti dle §74 a §77 použít Výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů dle §228.
Odpověď:

Ano, použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §228 pro prokázání základní a profesní
způsobilosti dle §74 a §77 Zákona je možné.
Dotaz č. 4
Otázka:

Bod 2.1. Základní způsobilost - je možné prokázat splnění základní způsobilost výpisem ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů?
Odpověď:

Ano, použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §228 pro prokázání základní a profesní
způsobilosti dle §74 a §77 Zákona je možné.
Dotaz č. 5
Otázka:

V případě použití poddodavatelů stačí uvést pouze jejich seznam s identifikačními údaji?
Odpověď:

Dodavatel může pro prokázání kvalifikace využít poddodavatele dle §83 Zákona. Dodavatel tedy může prokázat
určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle
§ 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob - poddodavatelů. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Dotaz č. 6
Otázka:

jako kvalifikovaný dodavatel máme zájem podat žádost o účast na veřejnou zakázku s názvem „DYNAMICKÝ
NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PODPORU SAP 2020 – 2023“, kterou jste jako zadavatel v zadávacím řízení vyhlásil. V
souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády České republiky č. 194, ze dne 12. 03. 2020, na
základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
přijatými krizovými opatřeními, především těmi týkajícími se omezení volného pohybu osob, je pro nás velmi
obtížné ve stanoveném čase pro podání žádosti o účast, tj. do 17. dubna 2020 zpracovat a podat žádost o
účast a to i s ohledem na další skutečnost, že máme zájem podat žádost o účast se zahraničním
poddodavatelem. Domníváme se, že v obdobné situaci mohou být další dodavatelé.
S ohledem na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat o prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast o 1
měsíc. Děkujeme.
Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 7. května 2020.
Zadavatel se domnívá, že vzhledem ke zjednodušení zadávacích podmínek, je toto prodloužení dostatečné.
Dotaz č. 7
Otázka:

Můžeme prosím dodat bližší popis technologie oblasti 9 - Light Portál a oblasti 10 CLM.
Odpověď:

Light Portál znamená plartformu NW portál ( EHP7 for SAP ERP 6.0 SPS13 + Netweaver 7.4 SPS19, Htlm5 s
použitím javascripts).
CLM je samostatně licencovaný systém pro řízení životního cyklu smluv = „mib:CLM“, včetně jeho částí a
součástí, poskytovatel podpory musí prokázat, že je způsobilým a oprávněným subjektem a doložit dohodu s
autorem systému (modulu). Celý modul je vyvinut na technologi SAP Fiori s využitím Fiori gateway, workflow,
DMS (content server), notifikace.

Dotaz č. 8
Otázka:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ a profesní
způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením jednotlivých dokumentů a čestných prohlášení tak, jak
uvádí ve formuláři Žádost o účast v bodech 2.1 a 2.2.
S odkazem na § 228 ZZVZ bychom rádi požádali o potvrzení, že Zadavatel bude akceptovat prokázání
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ
předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve Výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění těchto kritérií.

Odpověď:

Ano, použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle §228 pro prokázání základní a profesní
způsobilosti dle §74 a §77 Zákona je možné.
Dotaz č. 9
Otázka:

Naše společnost má v úmyslu využít pro případně plnění jednotlivých zakázek zadávaných v rámci DNS
svého poddodavatele a jeho prostřednictvím budeme prokazovat část technické kvalifikace. Ve formuláři
Žádost o účast není zmíněna možnost využití poddodavatele, pouze se hovoří o společné účasti
dodavatelů.
S odkazem na to, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou dle ZZVZ, může Zadavatel
potvrdit, že bude akceptovat prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ a využití
poddodavatele?
Odpověď:

Dodavatel může pro prokázání kvalifikace využít poddodavatele dle §83 Zákona. Dodavatel tedy může prokázat
určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle
§ 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob - poddodavatelů. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí
nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Dotaz č. 10
Otázka:

S odkazem na § 45 písm. 3 ZZVZ bychom rádi požádali o ujištění, že Zadavatel bude akceptovat
doklady k prokázání kvalifikace ve slovenském jazyce bez nutnosti překladu.
Odpověď:

Ano, Zadavatel akceptuje doklady ve slovenském jazyce bez překladu do českého jazyka.

Přílohy: upravené znění Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – Formulář žádosti o účast.
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