
 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 02 
 
V souladu s ustanovením § 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: 
 
Název zadavatele:  Klastr českých nábytkářů, družstvo 
IČ a DIČ:   IČ: 276 95 077, DIČ: CZ27695077 
Sídlo zadavatele:  Brno, Kozí 26/4, PSČ 602 00 
Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností 

spojených s funkcí předsedy Klastru českých nábytkářů, družstvo 
Tel:    +420 774 113 528 
e-mail:    info@furniturecluster.cz 
Kód NUTS:   CZ 064 
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 582786 
 
Kontaktní osoba zadavatele: PAVLUN s.r.o. Milan Pavlun 
Tel:  603 251 031;   Tel/fax:  517 330 292;  
e-mail:     pavlunmilan@centrum.cz 
Sídlo kontaktní osoby:  Závodí 233/16, 682 01 Vyškov CZ 
 
Vydává tímto Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem: 

„Stroje a zařízení“ 
označené 

DI/02/13 – část č. 7 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky 

Jedná se o tyto dodatečné informace: 
Otázka č. 02/1:  
Dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona – prohlášení o shodě  
Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uchazeč ve své nabídce doloží ke každému 
nabízenému plnění dle předmětu této zakázky doklad prokazující shodu nabízeného zboží 
vydaný příslušným orgánem o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů 
platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Prohlášení o shodě 
vystavuje VÝROBCE a je dokladem o shodě dle předpisů a norem EU. Ty jsou platné i v ČR, ale v 
Prohlášení to není napsané. Toto Prohlášení můžeme dodat. Originál je v NJ. Máme jej překládat? 
Odpověď č. 01/1: 
Uchazeč v nabídce předloží prohlášení o shodě vydané a platné v souladu se zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – Nabídku lze podat v českém nebo 
anglickém jazyce.  

Otázka č. 02/2:  
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Jaké doklady je dodavatel v 
takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit?  

Odpověď č. 02/2: 
V takovém případě je dodavatel – uchazeč o zakázku v nabídce předložit: 
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a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) 
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) (výpis z obchodního rejstříku) 
subdodavatelem a  

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).  

V případě, že se jedná o zahraničního subdodavatele, platí ustanovení čl. VII části č. 1 zadávací 
dokumentace - Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele. 

Otázka č. 02/3 
Do kdy má být zaplacená jistina? 

Odpověď č. 02/3: 
Jistotu k zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je 
uchazeč o zakázku uhradit na účet zadavatele (v případě, že uchazeč zvolil poskytnutí peněžní 
formu) tak aby doklad o této transakci byl vložen do uchazečem podané nabídky. 
 
Dodatečná informace č. 02/4 
Zadavatel doplňuje údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: 
Uchazeč uvede Specifický symbol:  
evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce - 241894 a označení části zakázky, na 
kterou podává nabídku např. (241894A). 
 
 

V Brně 18.4.2013 

 

      Milan Pavlun osoba pověřená zadavatelem 



Od: "M. Nový, EPIMEX " <novy@epimex.cz>

Komu: <pavlunmilan@centrum.cz>

Předmět: Dotazy k VŘ pro Klastr českých nábytkářů

Datum: 14.04.2013 19:51

Velikost: 10,5 kB

Dobrý den, 
účastníme se VŘ na část C a mám několik dotazů.
1) Dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona – prohlášení o shodě
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Uchazeč ve své nabídce doloží ke každému nabízenému plnění dle předmětu této zakázky doklad
prokazující shodu nabízeného zboží vydaný příslušným orgánem o tom, že výrobek splňuje požadavky
technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.
- Prohlášení o shodě vystavuje VÝROBCE a je dokladem o shodě dle předpisů a norem EU. Ty jsou platné i v ČR, 
ale není v Prohlášení to není napsané. Toto Prohlášení můžeme dodat. Originál je v NJ. Máme jej překládat?

2) Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se
v souladu s ustanovením § 17 písm. i zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou
část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či
práva. V souladu s ustanovením § 331 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak,
jako by závazek plnil sám.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 5 3 o dst. 1 p ísm. j ) a p rofesního
kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm.
a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. 
-v Zadání jsem o § 50 odst. 1 písm. b) a d) nic nenašel. Nevím tedy, co můžeme dokazovat.
Potřebujeme doložit reference.Co tedy od subdodavatele potřebuji? Pouze j) nebo všechny Základní kvalifikační 
předpoklady?  

- do kdy má být zaplacená jistina ?

Děkuji za rychlou odpověď

S pozdravem
Best regards / Mit freundlichem Gruss

Ing. Miroslav Nový
777 755 408
novy@epimex.cz
www.epimex.cz
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Výpis systémových zpráv

Stroje a zařízení

Datum uveřejnění 08.03.2013

   
Datum zahájení zadávacího řízení 07.03.2013

Označení verze Aktuální  (20.08.2013 08:25:10)

Systémové číslo P13V00000970

Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Stroje a zařízení

Druh Dodávky

Popis

Předmětem veřejné zakázky je plnění - dodávka nových strojů a zařízení

včetně jejich montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a

potřebné instruktáže k návodu k použití (dále také zboží). Předmětné stroje a

zařízení jsou pořizovány v rámci projektu Klastr českých nábytkářů III

realizovaného v rámci operačního programu Podnikání a Inovace - prioritní

osa 5. Prostředí pro podnikání a inovace, opatření 5.1 Platformy spolupráce,

programu SPOLUPRÁCE – Klastry.

Předpokládaná

hodnota v Kč

bez DPH

17 500 000,00

Druh ZŘ Otevřené řízení

Hodnocení

nabídek s

využitím

elektronické

aukce

Ne

Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy

Evidenční číslo

VZ ve Věstníku
241894

https://www.vhodne-uverejneni.cz/editace-zakazky/6095?r=https%3A%2F%2Fwww.vhodne-uverejneni.cz%2Fzakazka%2Fstroje-a-zarizeni
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zrusit-zakazku/6095?r=https%3A%2F%2Fwww.vhodne-uverejneni.cz%2Fzakazka%2Fstroje-a-zarizeni
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=movestate&id=6095&act=publish&r=https%3A%2F%2Fwww.vhodne-uverejneni.cz%2Fzakazka%2Fstroje-a-zarizeni
https://www.vhodne-uverejneni.cz/presunout-zakazku-do-stavu-plneni-ukonceno/6095?r=https%3A%2F%2Fwww.vhodne-uverejneni.cz%2Fzakazka%2Fstroje-a-zarizeni


Hlavní místo

plnění
Jihomoravský kraj

Předmět CPV Speciální obráběcí a tvářecí stroje

Datum

ukončení

příjmu nabídek

09.05.2013 10:00:00

URL detailu

veřejné

zakázky
neuvedeno

Informace o zadavateli

Název Klastr českých nábytkářů, družstvo

IČ 27695077

Adresa
Kozí 26

60200 Brno

Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 239336

Dokumenty veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele část A Staženo 0x, Změněno 20.08.2013 08:25:10

Písemná zpráva zadavatele část C Staženo 0x, Změněno 01.08.2013 05:11:46

Písemná zpráva zadavatele část B Staženo 0x, Změněno 24.07.2013 14:53:16

Smlouva, její změny a dodatky

Smlouva na plnění zakázky část A Staženo 0x, Změněno 17.08.2013 13:09:34

Smlouva na plnění zakázky část C Staženo 0x, Změněno 31.07.2013 17:30:32

Smlouva na plnění zakázky část B Staženo 0x, Změněno 23.07.2013 15:27:56

Dodatečné informace

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 03 Staženo 12x, Změněno 26.04.2013

13:05:54

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 02 Staženo 9x, Změněno 18.04.2013

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27695077
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248256
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248258
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248260
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248257
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248259
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248261
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248262
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248263
PAVLUN
Zvýraznění



Nahoru

Verze veřejné zakázky

1 2 Další stránka ›

Verze Název Datum

10 Stroje a zařízení 20.08.2013 08:25:10

9 Stroje a zařízení 17.08.2013 13:09:34

8 Stroje a zařízení 01.08.2013 05:11:46

7 Stroje a zařízení 31.07.2013 17:30:32

6 Stroje a zařízení 24.07.2013 14:53:16

1 2 Další stránka ›

13:47:55

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01 Staženo 10x, Změněno 20.03.2013

05:29:12

Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky Staženo 17x, Změněno 08.03.2013

04:33:18

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky část č. 2 editovatelná forma

Staženo 6x, Změněno 08.03.2013 04:36:09

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky část č. 3 A editovatelná forma

Staženo 5x, Změněno 08.03.2013 04:37:51

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky část č. 3 B editovatelná forma

Staženo 5x, Změněno 08.03.2013 04:38:35

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky část č. 3 C editovatelná forma

Staženo 4x, Změněno 08.03.2013 04:39:49

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky část č. 5 editovatelná forma

Staženo 10x, Změněno 08.03.2013 04:40:29

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky část č. 5.1 editovatelná forma

Staženo 7x, Změněno 20.03.2013 05:31:29

Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií)

Odůvodnění veřejné zakázky Staženo 7x, Změněno 08.03.2013 04:34:01

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stroje-a-zarizeni#main
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stroje-a-zarizeni?page-versions=2
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stroje-a-zarizeni?page-versions=2
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&idv=30895
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&idv=30774
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&idv=29182
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&idv=29166
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&idv=28364
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stroje-a-zarizeni?page-versions=2
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stroje-a-zarizeni?page-versions=2
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248263
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248271
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248264
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248266
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248267
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248268
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248269
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248270
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248272
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=248265
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