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 17. 6. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

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
V ZD čl. 5.6.2 Seznam techniků a technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci je
uvedeno:
Šéfmontér:
……..
- osvědčení pro řízení činnosti na elektrických zařízeních prováděných dodavatelem způsobem dle § 8
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vašeho VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ze dne 10.6.2019 jste na náš dotaz
„Požadavek na výše uvedené osvědčení vyhlášky č. 50/1978 Sb. je obtížné aplikovat v případě, že osobou
šéfmontéra je zahraniční osoba, u které není obvyklé, aby tímto osvědčením disponovala. Stejný článek ZD
umožňuje, aby dodavatel u osoby šéfmontéra, který nedisponuje požadovanou znalostí českého jazyka, pro
účely plnění veřejné zakázky přiložil prohlášení obsahující závazek zajistit v nutném rozsahu tlumočníka.
Navrhujeme, aby bylo možné tento postup využít i pro případ požadavku na osvědčení pro řízení činnosti
na elektrických zařízeních prováděných dodavatelem způsobem dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Tj. aby bylo možné tento požadavek splnit tím,
že dodavatel předloží prohlášení obsahující závazek, že šéfmontér bude mít k dispozici osobu, která je
proškolená na požadovaný paragraf a bude mít zároveň k dispozici tlumočníka zajišťující komunikaci mezi
touto proškolenou osobu a šéfmontérem.
Případně alternativně navrhujeme, aby bylo z důvodu hospodárnosti možné šéfmontéra na vyhl. č.
50/1978 Sb. proškolit až po získání zakázky dodavatelem, což by dodavatel předem stvrdil závazným
prohlášením.“

uvedli následující odpověď:
Zadavatel k bodu 3) žádosti sděluje, že trvá na splnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, tj. že
osoba šéfmontéra musí mj. disponovat osvědčením pro řízení činnosti na elektrických zařízeních nad 1000
V prováděných dodavatelem způsobem dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
Dovolujeme si vám sdělit, že vaše odpověď potvrzující požadavek na to, aby zahraniční osoba osobně
disponovala příslušnou kvalifikací, považujeme za uměle vytvořenou bariéru omezující počet uchazečů o
předmětnou veřejnou zakázku a je možné, že je v konfliktu s § 6 ZZVZ, a to především se zásadou
přiměřenosti a zásadou zákazu diskriminace.
Vyhláška 50 s požadovaným paragrafem §8 je součástí pouze české a popř. slovenské legislativy a v
zahraničí tato kvalifikace není požadována, jelikož je dostačující předložit pouze doklady o vzdělání, že
pověřená osoba je např. vzdělaná v oboru elektro. U jiných obdobných objednatelů / zadavatelů tato
kvalifikace u zakázek podobného druhu není požadována (ČEZ, ČEPS, PRE Distribuce).
Pokud vaše společnost bude i nadále trvat na tomto požadavku, tj. na tom, tj. že osoba šéfmontéra musí
mj. disponovat osvědčením pro řízení činnosti na elektrických zařízeních nad 1000 V prováděných
dodavatelem způsobem dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů, naše společnost se nebude moci o předmětnou veřejnou zakázku ucházet, což bude
mít za následek omezení hospodářské soutěže a bude tím ztíženo naplnění základního smyslu ZZVZ, kterým
je nalezení co nejhospodárnějšího možného řešení při zadání veřejné zakázky. Naše společnost bude v
souladu s výše uvedeným nucena na svoji obranu zvážit další zákonné kroky.
Znění odpovědi
Zadavatel se v rámci odpovědi na tento dotaz odkazuje na svou odpověď uveřejněnou v rámci Vysvětlení
zadávací dokumentace č. 2, konkr. Odpověď na otázku č. 6.
Nad rámec tohoto si Zadavatel dovoluje dodavatele upozornit na ust. 5.10 Zadávací dokumentace, které
odkazy na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popisuje
prokazování kvalifikace získané v zahraničí a doklady zahraničních dodavatelů.
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