Pardubický kraj
Krajský úřad
čj. KrÚ 84433/2021

Vysvětlení č. 1
Název veřejné zakázky:

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Rámcová smlouva pro rok 2022 –
poradenství v oblasti daní a
účetnictví pro Pk a spolupráce při
přezkumu hospodaření obcí
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře
ředitele úřadu

V souladu s bodem 10 výzvy k podání nabídek poskytuje zadavatel následující vysvětlení:
I. Dotaz
Dotaz
S odkazem na bod 10 výzvy si dovolujeme požádat o vysvětlení, zda lze podat společnou
nabídku našich společností, když každá je nositelem jednoho z požadovaných oprávnění.
Dále pak prosíme o informaci, zda splňujeme kvalifikaci, když jsme pro jiný samosprávný
celek plnili všechny požadované oblasti od roku 2000, poslední smlouvu přikládáme v
příloze. Děkujeme za vysvětlení.
Odpověď
1. Zadavatel na základě shora uvedeného mění bod 7.5. výzvy k podání nabídky, který nově
zní:
7.5.1. Dodavatel může prokázat určitou část profesní a technické kvalifikace prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
b) čestné prohlášení dle bodu 7.1. výzvy jiné osoby a
c) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci
za dodavatele.
7.5.2. Zadavatel připouští podání nabídky více dodavateli společně. V takovém případě bude
součástí nabídky doklad o společné a nerozdílné odpovědnosti dodavatelů podávajících
společnou nabídku. Kvalifikaci, vyjma té pod bodem 7.1., prokazují dodavatelé společně.
2. Zadavatel nemůže v průběhu lhůty pro podání nabídek posuzovat kvalifikaci dodavatelů,
může pouze vysvětlit zadávací podmínky, které se týkají kvalifikace.
II. Lhůta
Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek,
a to z původního termínu do 16. 11. 2021 do 10:00 hod. na nový termín do 19. 11. 2021 do
10:00 hod.
V Pardubicích dne 11. 11. 2021
v z. Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu

