Veřejné zakázky s.r.o., Praha 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00
Tel./fax: 222 261 468, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

V Praze dne 9. 7. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci
ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:

E.ON Distribuce,a.s. a TO Servisní s.r.o.

Sídlo zadavatele:

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a
Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice

Název veřejné zakázky:

Rozvaděč Otrokovice

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Otázka č. 1
Znění dotazu
ZD:
Rovnocenné doklady k vyhlášce č. 50/1978 Sb., k zákonu č. 309/2006 Sb.,
Zadavatel uzná jako doklad rovnocenný k osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, jakýkoli rovnocenný doklad o odborné kvalifikaci, který příslušná osoba získala v zahraničí,
pokud byl uznán na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, či jiného příslušného
předpisu, přičemž zadavateli musí být předložen doklad o tomto uznání či toto uznání musí být zadavateli
jinak prokázáno. Na základě uznání musí být příslušná osoba oprávněna vykonávat danou regulovanou
činnost na území České republiky. Pokud byl tento doklad získán v jiném členském státě EU, jiném
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, vyžaduje se,
aby byl uznán či ověřen k tomu příslušným orgánem dle platných právních předpisů.
Dotaz:
Žádáme o vysvětlení výše uvedeného bodu ZD, který dle našeho názoru vede k diskriminaci zahraničních
osob, které jsou držiteli rovnocenných dokladů o odborné kvalifikaci.
Byl-li předmětný doklad získán v jiném členském státě EU, jiném smluvním státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, je vyžadováno jeho uznání příslušných orgánem
dle platných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že ZD byla zveřejněna zadavatelem dne 31.5.2019, do
sféry dispozice uchazeče se mohla dostat nejdříve k tomuto datu, lhůta pro podání nabídky je do 10.7.2019
a uchazeč má tedy na získání tohoto uznání 40 dnů a zároveň lhůty českých úřadů jsou podle § 24 odst. 5 č.
18/2004 Sb. zákona o uznávání odborné kvalifikace až 60 dnů ode dne předložení žádosti, není reálné toto
uznání získat ve stanovené lhůtě pro podání nabídky.
Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že výše uvedený požadavek ZD dokumentace je vůči
zahraničním osobám diskriminační a omezující hospodářskou soutěž.

Znovu tedy žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky o příslušný počet dní.
V případě, že nám nebude vyhověno, budeme nuceni zvážit další zákonné kroky.
Znění odpovědi
K dotazu zadavatel uvádí, že smyslem citovaného ustanovení v zadávací dokumentaci je eminentní zájem
zadavatele na tom, aby byl předmět veřejné zakázky realizován osobou disponující potřebnými znalostmi
pro odborné a řádně provedené plnění, což lze dle názoru zadavatele provést jen s jím požadovanou
kvalifikací.
Zadavatel nesouhlasí s názorem tazatele, že by ustanovení mělo být diskriminačním pro zahraniční
dodavatele mj. např. proto, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) umožňuje dodavatelům prokazovat kvalifikaci prostřednictvím institutu
jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky ve smyslu ust. § 87 ZZVZ.
Dodavatel, který by využil výše zmíněného postupu by tak případná osvědčení prokazoval až v souvislosti
s výzvou k předložení originálů dokladů postupem dle § 122 ZZVZ. Pokud dodavatel vážně uvažoval o účasti
v zadávacím řízení a zahájil potřebné kroky pro získání zadavatelem požadovaných osvědčení v den
zahájení zadávacího řízení, bude pro případ, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější, potřebnými
osvědčeními již disponovat, neb od zahájení zadávacího řízení po rozhodnutí zadavatele o výběru již uběhl
dostatečný počet dní zcela jistě překračující lhůty zmíněné v dotazu dodavatele.
Zadavatel tak i s tímto vědomím nastavil dostatečnou lhůtu pro podání nabídek v souladu se ZZVZ a
k jejímu prodloužení přistupuje pouze v případech, kdy by došlo k podstatné změně zadávacích podmínek,
což není tento případ, kdy zadavatel rozhodl, že k žádné změně nepřistoupí, neb pro takovou změnu není
s ohledem na zásady ZZVZ žádný důvod.
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