
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM 

 

„DODÁVKA MALÉHO A VELKÉHO ČELISŤOVÉHO DRTIČE ” 

 

(odpověď na dodatečnou informaci) 

 

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 

zakázka s názvem: „DODÁVKA MALÉHO A VELKÉHO ČELISŤOVÉHO DRTIČE ”  

 

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené 

zakázce. V souladu s ust. 16.6. výzvy k podání nabídky, poskytuje zadavatel následující dodatečné 

informace k těmto zadávacím podmínkám: 

 

Dotaz č. 1:  
 

"mám dotaz k veřejné zakázce „dodávka malého a velkého čelisťového drtiče“: 

V bodě 6.3. je požadavek pro splnění technických kvalifikačních požadavků uvedena cena 

přístroje pro 5 významných 

dodávek obdobného charakteru. Naše přístroje splňují technické předpoklady, nicméně uvedený 

finanční rozsah 450 000Kč 

za jednotlivou dodávku splnit nelze, neboť ceny přístrojů meziročně rostou a Česká koruna k euru 

naopak padá. 

Je tedy možné u 5ti významných dodávek pro každý přístroj uvádět dodávky s nižším finančním 

objemem než 450 000Kč?" 
 

Odpověd:  
 

Smyslem prokázání technických kvalifikačních předpokladů je především ověření, že konkrétní uchazeč v 

minulosti již realizoval obdobné typy dodávek, které jsou předmětem příslušné veřejné zakázky.  

Kvalifikace rozhodně nemůže být předmětem hodnotících kritérií (viz analogicky ustanovení § 50 odst. 5 

z.č. 137/2006 Sb. o veřejných  zakázkách), vlastní výše dodávky tak nemá vliv na stanovení nabídkové 

ceny.  

 

Zadavatel v zájmu transparentnosti výběrového řízení, kdy nesmí být mimo jiné stanoveny takové 

podmínky, které by neúměrně narušovaly rovný přístup uchazečů o veřejnou zakázku a s přihlédnutím k 

tomu, že uchazeč vždy musí z hlediska prokazování technických kvalifikačních předpokladů dodržet 

podmínky na technickou specifikaci a nejvyšší nabídkovou cenu, rozhodl se zřetelem k čl. 16.1. výzvy k 

podání nabídek tak, že čl. 6.3. výzvy k podání nabídky se mění takto:  

 

 

6.1. Technické kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: 

 

- V případě první části Dodávky ze seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného 

charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu více než 

300.000,-Kč, bez DPH za jednotlivou dodávku. 

 



- V případě druhé části Dodávky ze seznamu minimálně 3 významných dodávek obdobného 

charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, ve finančním objemu více než 

200.000,-Kč, bez DPH za jednotlivou dodávku. 

 

 
Přílohou dotčeného seznamu musí být prohlášení dodavatele o provedení významných dodávek 

uvedených v seznamu významných dodávek s příslušným popisem takovýchto dodávek tak, aby bylo 

zřejmé, že tyto dodávky byly obdobného charakteru, jako je povaha Zakázky, tj. dodávka 

příslušného čelisťového drtiče dle odpovídající technické specifikaci na určené pracoviště. 
 

Seznam musí dále obsahovat tyto údaje: 

 

- označení objednatele,  

- název zakázky, 

- rozsah předmětu dodávky,  

- datum zahájení a ukončení díla 

 

Současně se změnou čl. 6.3. výzvy k podání nabídky zadavatel rovněž rozhodl o změně lhůty k podání 

nabídky, a to tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne 7.8.2014 ve 14:00.  

 

V Praze dne 23.7.2014 

 

########## 
 


