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Zadavatel dne 14. 11. 2018 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Znění 
žádostí a odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže. 
 
Dotaz: 
LFA patří k méně často používaným technikám a počet nainstalovaných přístrojů v České republice je 
limitován. Navíc obvyklá cena aktuálně požadované konfigurace LFA přístroje se pohybuje výrazně pod 
maximální cenou uvedenou v zadávacích podmínkách. Pro dodavatele z České republiky je tedy velmi 
obtížné (nebo nemožné) zajistit tři reference na dodávku LFA v požadované minimální ceně 3 miliony 
Kč bez DPH během tří let, a to i pro firmu která se dodávkami této technologie dlouhodobě zabývá a 
má v ČR nainstalované přístroje. Dodavatel tak musí prokázat kvalifikaci prostřednictvím výrobce LFA 
zařízení – tedy jiné osoby podle §83 Zákona o veřejných zakázkách, bude se tím pádem ale vždy jednat 
o subjekt sídlící mimo území ČR (v našem případě v rámci EU). Podle současného znění zákona musí 
pak tento subjekt prokázat kvalifikaci včetně následujících dokumentů ve vztahu k ČR:  

 Potvrzení finančního úřadu (§74 odst. 1 písm. b)  

 Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (§74 odst. 1 písm. d)  
V případě zahraničního subjektu se jedná o zdlouhavou proceduru, dle našich aktuálních zkušeností 
získání některých dokumentů vyžaduje čas i delší než 6 týdnů, to může způsobit zdržení v prokazování 
kvalifikace.  
Vzhledem k velikosti českého trhu, počtu nainstalovaných LFA přístrojů v ČR a jejich obvyklé ceně by byl 
adekvátní například požadavek na dodávku minimálně jednoho LFA zařízení v posledních třech letech s 
cenou do 2 500 000 Kč bez DPH a prokázání minimálně dvou dalších významných dodávek náročné 
měřící techniky v objemu minimálně 3 miliony Kč bez DPH za poslední tři roky.   
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Náš dotaz zní: Trvá zadavatel na prokázání splnění technické kvalifikace předložením seznamu tří 
dodávek LFA zařízení v posledních třech letech? Bude zadavatel akceptovat prokázání technické 
kvalifikace dodávkou minimálně jednoho LFA zařízení v posledních třech letech s cenou do 2 500 000 
Kč bez DPH a prokázáním dalších dvou významných dodávek náročné měřící techniky v objemu 
minimálně 3 miliony Kč bez DPH za poslední tři roky? 
 
 
Odpověď: 
Zadavatel trvá na prokázání splnění technické kvalifikace, jak je uvedena v zadávací dokumentaci. 
Zadavatel se nedomnívá, že by požadavek na doložení tří dodávek LFA zařízení v hodnotě min. 3 mil. Kč 
bez DPH v posledních třech letech byl neadekvátní. Ohledně způsobu prokázání kvalifikace zadavatel 
upozorňuje na odstavec 3.6.1 zadávací dokumentace, kde uvádí možnost nahradit doklady o kvalifikaci 
čestným prohlášením v souladu s § 53 odst. 4 zákona. Konkrétní doklady v originále nebo úředně 
ověřené kopie si zadavatel vyžádá až od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy. Eventuální 
zdržení uzavření smlouvy v případě dokumentů dokládaných zahraničním subjektem nemůže být 
překážkou, jedná se o povinnost dle zákona. 
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