DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 5

Název veřejné zakázky:

UniMeC - Přístrojové vybavení - 1. vlna

Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 18. února 2013

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „UniMeC – Přístrojové vybavení – 1. vlna“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon“).
Dotaz č. 1
Zadavatel v části 3.4 – Technické kvalifikační předpoklady pro každou část
veřejné zakázky požaduje, aby uchazeč uvedl seznam významných dodávek
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby plnění.
Vzhledem k povaze a charakteru specifického přístrojového vybavení jakými
jsou – Multiplexový analyzátor, Měření tkáňové perfuze a metabolismu se
zejména v posledních 3 letech vyskytuje fenomén bezplatné instalace přístroje
a odběr reagencií (např. formou reagenčního leasingu). Jde o zcela běžnou
formu instalace, která je uživateli preferována vzhledem k nedostatku
finančních, zvláště pak investičních prostředků. Bude zadavatel akceptovat
prokázání technických kvalifikačních předpokladů pro vysoce specifické a
výzkumné přístroje i ve formě čestného prohlášení uchazeče v podobě seznamu
uživatelů, kterým byl konkrétní typ přístroje dodán, instalován a jsou jim
zajišťovány práce uchazečem?
Odpověď:
Zákon v § 56 odst. 1 písm. a) zcela jasně definuje způsob prokázání kvalifikačních
předpokladů. Uchazeč kromě seznamu musí doložit:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Zadavatel nemůže stanovit jiné způsoby prokázání kvalifikace, než jsou definovány
v zákoně. Z výše uvedeného vyplývá, že uchazeč nemůže jednotlivá osvědčení či
smlouvu společně s dokladem o uskutečnění plnění nahradit formou čestného prohlášení.
Uchazeč je povinen doložit jednotlivé doklady dle § 56 odst. 1 písm. a), ze kterých bude
vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek.

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě
mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání
veškerých dokumentu pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu tj. společnost OTIDEA a.s., Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1.
S pozdravem

Bc. Kateřina Koláčková

