Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253, zakazky@mendelu.cz
V Brně, 21. 11. 2019
Č. j.: 25501/2019-926

Veřejná zakázka s názvem: „Elektronický systém spisové služby“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (DI_1)
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení vznesené
dodavatelem. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata s provedením anonymizace textu.
Dne 21. 11. 2019 obdržel zadavatel níže uvedený dotaz:
Dotaz dodavatele č. 1:
V Zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) je v bodu 12.4 ZD uvedeno: „Nabídka bude vyhotovena
v elektronické podobě v neuzamčeném formátu *.DOC nebo *.DOCX, Návrh smlouvy neuzamčeném
formátu *.DOC nebo *.DOCX.
Dále je v bodě 15. 9 ZD mimo jiné uvedeno: „[…] a podepsána oprávněnou osobou za poskytovatele“.
Když v následujícím bodě 15.10 ZD je: „Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis
poskytovatele, musí být podepsány statutárním orgánem poskytovatele nebo osobou oprávněnou
jednat za poskytovatele. […]“
Dodavateli na základě výše uvedeného není jasné, jakou formou má nabídku odevzdat, aby splňovala
uvedené podmínky ZD. Může zadavatel jednoznačně vysvětlit, jakým způsobem má být nabídka
odevzdána?
Požaduje zadavatel odevzdat nabídku v elektronické verzi .pdf s naskenovanými podepsanými doklady
a prohlášeními statutárního orgánu či v originální elektronické verzi .pdf s elektronickým podpisem
statutárního orgánu či osobou oprávněnou jednat za poskytovatele s tím, že v obou případech bude
přílohou Návrh smlouvy a Textový scénář k videoukázce ve formátu *.DOCX?
Odpověď zadavatele č. 1:
V souladu s bodem 15.4 Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzvy“) lze nabídku podat pouze písemně
a výhradně v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje
E-ZAK
na URL adrese veřejné zakázky https://zakazky.mendelu.z/contract_display_3348.html.
Podle bodu 15.5 Výzvy nabídky podané v jiné než elektronické formě prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje E-ZAK zadavatel neotevře a nebudou zařazeny do hodnocení.
Pro účely podání nabídek není zadavatelem vyžadován elektronický podpis osoby oprávněné jednat za
účastníka. Pro účely podání nabídky podané prostřednictvím zadavatelem určeného elektronického
nástroje E-ZAK je postačující scan dokumentů s podpisem učiněným ručně. U dokumentů kde je
požadován otevřený neuzamčený formát .doc nebo .docx vloží účastník rovněž tento dokument bez
podpisu.
Podáním nabídky účastník vyjadřuje vůli účastnit se zadávacího řízení, pro účely podání nabídky
zadavatel nevyžaduje elektronický podpis, pro účely nabídky je postačující doručit prosté scany
dokumentů obsahující ruční podpis osoby oprávněné jednat za účastníka.
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Smlouva s vybraným dodavatelem bude v souladu se zněním smlouvy (viz Příloha č. 2: Návrh smlouvy)
uzavřena v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
Lhůta pro podání a otevírání nabídek zůstává beze změny.

podepsal
Veronika Digitálně
Veronika Pijáčková
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Veronika Pijáčková
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referent oddělení veřejných zakázek
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Mendelova univerzita v Brně
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