Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 15. 1. 2020

Věc: Veřejná zakázka:
„Systém detekce říje a monitoringu zdraví včetně pozičního systému zvířat“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím
podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě
dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů
dodavatelů je doslovně převzata.
Zadavatel obdržel dne 14. 1. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:
,,Naše firma, resp. její jednatel, má datovou schránku, ale ne elektronický podpis. Pokud jsme text v zadání VŘ
pochopili správně, bude pro registraci do systému E-ZAK a zadání nabídky nutné, aby si náš jednatel zařídil i
elektronický podpis?
(Druhý odkaz z bodu 1.3. – podepisovací applet – nefunguje.)“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Pro registraci v systému E-ZAK a podání nabídky není elektronický podpis bezpodmínečně nutný (lze obejít
elektronický podpis). Zadavatelem není elektronický podpis pro komunikaci s dodavatelem přímo vyžadován, je
ale doporučen.
Další věcí je podpis smlouvy s vybraným dodavatelem; po dohodě smluvních stran ale může být smlouva
uzavřena v listinné podobě (bod 10.3 návrhu kupní smlouvy). V tomto případě však zadavatel rovněž
doporučuje dodavatelům, aby měli elektronický podpis zřízený, a to z důvodu časové i finanční úspornosti
takového řešení při komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.
Zadavatel ověřil rozklikávací odkaz v bodě 1.3 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a
konstatuje, že je funkční.

Dotaz dodavatele č. 2:
,,Ohledně bodu 6 – je možné všechny požadované dokumenty z bodů 6.1 až 6.8 nahradit pouze přiloženým
čestným prohlášením?“
Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:
Pro účel podání nabídky (v nabídce) mohou dodavatelé nahradit doklady k prokázání základní a profesní
způsobilosti čestným prohlášením (lze použít přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídek včetně zadávací
dokumentace).

1

Zadavatel však upozorňuje, že vybraný dodavatel bude nejpozději před uzavřením smlouvy vyzván k předložení
elektronických originálů dokladů, jimiž prokáže splnění základní a profesní způsobilosti v rozsahu, v jakém je
stanoveno v bodě 6 Výzvy.
podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
Datum: 2020.01.15
Ostrovský
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Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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