Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Název
zadavatele:

Janáčkova akademie múzických
umění v Brně

Sídlo:

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO:

62156462

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Klávesové nástroje II.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000068“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-039568“
Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98
Zákona v tomto znění:
1. XVII Bod 4: Má se doložení významných dodávek provést formou faktur? V bodě 4a stojí, že doložení
má být provedeno „včetně uvedení ceny a času vaší realizace a také identifikace zadavatele“. Je tady
po nás opravdu požadováno předat citlivé údaje o zákaznících? Není to v rozporu s evropským
právem na ochranu údajů?
Odpověď 1:
Zadavatel nepožaduje doložení významných dodávek formou faktur. V souladu se zněním § 79
odst. 2 je požadován seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. V dotazu
dodavatele bylo chybně citováno ustanovení bodu 4a “…identifikace zadavatele” namísto v zadávací
dokumentai použitého “…identifikace objednatele”. Identifikací objednatele je myšlen u právnické
osoby obchodní název a u fyzické osoby jméno a příjmení. Zadavatel doplňuje, že z důvodu
uchování obchodního tajemství mohou dodavatelé uvést k ceně referenční dodávky např. i to,
že obsahovala dodávku klavíru – křídla délky minimálně 165 cm v ceně minimálně 300 tis. Kč za kus.
Zároveň je však nutné uvést dobu plnění významné dodávky.
Zadavatel přitom požaduje předložení minimálně 2 významných dodávek za posledních 5 let na části
1 až 14 celkem, to znamená, že dodavatel, který předloží nabídku na části 1 až 14 je povinen
předložit pouze 2 významné dodávky klavírů.
2. Naše firma „xxx“ je součástí „xxx“. Je možné doložení významných dodávek provést také
prostřednictvím naší mateřské společnosti „xxx“?
Odpověď 2:
Doložení významných dodávek prostřednictvím mateřské společnosti je možné v případě, že bude
dodrženo znění § 83 odst.1 Zákona, kdy dodavatel může prokázat určitou část ekonomické
kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1
(výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. 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.
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3. Musí všichni jednatelé s.r.o. uvést své identifikační údaje, nebo postačují údaje o osobě oprávněné
k samostatnému zastupování?
Odpověď 3:
Při podání nabídky budou postačovat pouze údaje o osobě oprávněné k samostatnému zastupování,
protože základní a profesní způsobilost dle § 74 respektive 77 Zákona mohou dodavatelé použít vzor
čestného prohlášení. Identifikační údaje všech jednatelů bude muset dodavatel předložit společně
s originály nebo ověřenými kopiemi dokladů o kvalifikaci v případě, že se stane vybraným
dodavatelem a zadavatel jej vyzve k předložení výše uvedených dokladů.
4. V části XVII, bod 5 je uvedena předloha „Vzory, popisy a fotografie“. Jsou tím míněny specifikace?
Musí v nich být obsaženy fotografie?
Odpověď 4:
Zadavatel v článku XVII, bodě 5 citoval celé znění § 79 odst. 2 písm. k) Zákona „vzorky, popisy nebo
fotografie výrobků určených k dodání“, přičemž je požadováno pouze předložení vzorků klavírů
k jednotlivým částem veřejné zakázky, u kterých uvede výrobce a konkrétní typ v Krycím listu
nabídky. Předložení dalších popisů a fotografií jednotlivých nástrojů zadavatel nepožaduje a nechává
na zvážení jednotlivých dodavatelů.
5. Musí se zadané resp. požadované specifikace (dodatek 1) – které se přeci ve výběrovém řízení
vztahují nejen v užším smyslu na nástroje, ale na celou nabídku (včetně příslušenství a servisu) –
vyskytovat ve stejném nebo podobném znění ve specifikacích našich nástrojů, nebo postačují naše
technické specifikace?
Odpověď 5:
Dotaz dodavatele směřuje nejspíše na požadované specifikace, které byly uvedeny v příloze č. 1
Zadávací dokumentace – Technická specifikace hudebních nástrojů. Uvedení vlastní technické
specifikace bude postačovat, ale je třeba splnit všechny požadavky zadavatele, které v příloze č. 1
Zadávací dokumentace byly zadavatelem stanoveny.
6. V části XX bod 2 je poukazováno na to, že musí být předloženy určité dokumenty (např. výtah z
obchodního rejstříku apod.), pokud není možné zjistit údaje o vlastnících podle § 122 odstavec 4
Zákona. Je správně, že tyto dokumenty musí být případně přiloženy k nabídce až na vyžádání a ne
v každém případě?
Odpověď 6:

Zadavatel až po provedení výběru nejvýhodnější nabídky účastníka odešle vybranému
dodavateli výzvu k součinnosti při uzavření smlouvy jejíž součástí budou údaje o skutečném
majiteli dle § 122 odst. 4 Zákona pouze v případě, že to nebude možné zjistit z předložené
nabídky.
V Brně dne 30.11.2018
Digitálně podepsal

Ing. Miroslav Ing. Miroslav Šlégl
Datum: 2018.11.30
Šlégl
09:15:40 +01'00'
Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek
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