Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631

Veřejná zakázka:
"Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 30. 06.
2020 žádost o objasnění zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Hezký den,
dovolil bych si Vás touto formou požádat o objasnění zadávací dokumentace, náš dotaz zní:
Mohl by Zadavatel objasnit, jestli se na významné služby hodnocené nad rámec požadavků
kvalifikace (u Vedoucího realizačního týmu), vztahuje kritérium, aby byly dokončeny v
posledních 5 letech nebo 4 letech?
Děkuji.
Odpověď č. 1:
Zadavatel k tomuto uvádí, že pro účely splnění kvalifikace vedoucího realizačního týmu se
musí jednat o významné služby, které byly poskytnuty v posledních 4 letech. Pro účely
hodnocení budou zadavatelem zohledněny i významné služby nad rámec 4 let.
Dotaz č. 2:
V souladu se zadávací dokumentací bych Vás chtěl požádat o vysvětlení zadávací
dokumentace k veřejné zakázce „Strategie rozvoje Městské části Praha 5 2030+“.
V článku 7.5 zadávací dokumentace je uvedeno následující „Účastníkům je umožněno
prokázat splnění kvalifikace (s výjimkou čestných prohlášení) doklady předložených v
prostých kopiích“. Předpokládáme tak, že čestná prohlášení v nabídce nelze doložit ve
formě prosté kopie.

1) Znamená to, že pokud do nabídky, kterou předkládáme v elektronické podobě, vložíme
naskenovanou verzi ručně podepsaného čestného prohlášení, bude toto čestné
prohlášení považováno za nedostačující?
2) V případě, že bude ČP dle bodu 1 nevyhovující, je možné doložit naskenovanou verzi
čestného prohlášení, na které bude patrná naskenovaná doložka vystavená na
pobočce Czech Point, že podkladový dokument byl skutečně podepsán danou osobou?
3) Pokud do nabídky doložíme výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů s platným
elektronickým podpisem, je možné ČP o základní způsobilosti vypustit, vzhledem k
tomu, že výpis ze SKD potvrzuje splnění základních a profesních předpokladů?
Děkuji za odpověď.
Odpověď č. 2:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí následující k jednotlivým bodům:
Ad 1): Zadavatel v případě veřejné zakázky malého rozsahu, kterou zadává mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bude
akceptovat i naskenovanou verzi ručně podepsaného čestného prohlášení, takové čestné
prohlášení tedy bude dostačující.
Ad 2): Naskenovaná verze čestného prohlášení opatřená doložkou o konverzi na pobočce
Czech Point je zcela v pořádku.
Ad 3): V tomto případě zadavatel potvrzuje účastníkem zmíněné. Proto je možné čestné
prohlášení o základní způsobilosti nahradit výpisem ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, který dle shora zmíněného zákona potvrzuje/nahrazuje splnění základních a
profesních předpokladů.

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se
Zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek, tak tak zůstává stanovena do
07. 07. 2020 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.
V Praze dne 01. 07. 2020
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