Česká republika – Energetický regulační úřad

Název
zadavatele:

Česká republika – Energetický
regulační úřad

Sídlo:

Masarykovo náměstí 91/5
586 01 Jihlava

IČO:

70894451

Č. j.:

09473-4/2017-ERU

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Poskytování právních služeb 2017“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P17V00000040“
Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. §
98 Zákona v tomto znění:
Zadavatel tímto reaguje na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, která byla zadavateli
doručena dne 14. 9. 2017 v následujícím znění:
"V části I. bod č. 4 písm. e) výzvy k podání nabídek do Výběrového řízení je uvedeno, že „Účastník
předloží seznam osob, jež se budou podílet na poskytování právních služeb, bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení nebo osoby v jiném vztahu k účastníkovi, včetně jejich
profesních životopisů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob podílejících se na poskytování
příslušných služeb.“.
Současně výzva k podání nabídek do Výběrového řízení v části K. bod č. 4. stanoví následující:
„Zadavatel si vyhrazuje, aby v případě, že bude VZ plněna z části prostřednictvím poddodavatele,
poskytl účastník v rámci své nabídky zadavateli seznam poddodavatelů – identifikační údaje o konkrétním
poddodavateli, který se bude na plnění zakázky podílet a o oblasti plnění VZ, které bude tento
poddodavatel plnit. V tomto případě účastník s nabídkou předloží doklady poddodavatele v rozsahu: výpis
z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či v jiné obdobné evidenci, pokud je v ní zapsán a kopii
dokladu vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, který prokazuje jeho
členství v této komoře či jiné organizaci odpovídající předmětu VZ – výkon advokacie.
Zadavatel si vyhrazuje, že účastník při plnění VZ prostřednictvím poddodavatele bude odborným garantem
celé VZ.“
Naše společnost se vzhledem k výše uvedenému táže, zda rozumí správně, že trvale spolupracující
advokáti nejsou dle Zadavatele považováni za poddodavatele."
Odpověď zadavatele:
Spolupracující advokáti (fyzické osoby) nebudou zadavatelem považování za poddodavatele.
V Jihlavě dne 15.09.2017
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