
 
 

 
Vážení, v souvislosti s veřejnou zakázkou „Porovnání procesů a dat stávajícího systému s nově 

navrhovaným systémem tvorby technických norem“, evid. č. VZ 344669, byla zadavateli dne 7.3.2013 

doručena písemná žádost o dodatečnou informaci. Podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), Vám zasíláme přesné znění dotazu včetně přesného znění 

odpovědi. V souladu se ZVZ neuvádíme identifikační údaje dodavatele, který písemně dodatečné 

informace požadoval. 

Přesné znění dotazu: 

Vážená paní inženýrko,  

děkuji za odpovědi a dovoluji si mít další: 

 

1. Je možno na jednotlivé role členů realizačního týmu mít dva lidi 

se stejnou kvalifikací? Mám na mysli například dva senior procesní 

analytiky, nebo datové analytiky, když oba splňují kvalifikační 

předpoklady. 

 

2. U subdodavatele se uvádí pouze jeho identifikační údaje a nemusí 

prokazovat kvalifikační předpoklady v rozsahu jako dodavatel? 

 

Přesné znění odpovědi: 

1. Pokud se dotazem rozumí situace, kdy dodavatel na 1 pozici dobrovolně uvolní více lidí (kteří však 

samostatně splňují všechny podmínky pro danou pozici), než jak je požadováno zadávacími 

podmínkami, pak proti takovému jednání dodavatele nemůže zadavatel nic namítat. Nicméně je 

nutné upozornit na skutečnost, že tím nemůže být žádným způsobem zvýhodněna nabídka 

dodavatele oproti nabídkám dodavatelů, kteří přidělí na dané pozice přesně stanovený počet lidí v 

souladu se zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci. Pokud tedy dodavatel chce přidělit více 

lidí na požadované pozice, pak se jedná pouze o jeho „dobrovolnou činnost“. 

2. Podle § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své 

nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, 

a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. To také v čl. 8 zadávací dokumentace 

zadavatel požaduje.  

Zadavatel nicméně upozorňuje dodavatele, že ZVZ klade na dodavatele v souvislosti se subdodavateli 

i další povinnosti, a to např. v ust. § 51 odst. 4. V zadávací dokumentaci ale nejsou stanovena všechna 

ustanovení ZVZ, která dopadají na danou veřejnou zakázku, neboť zadávací dokumentace nemůže 

nahrazovat ZVZ. Při zpracování a podávání nabídky samozřejmě musí každý dodavatel postupovat 

nejen podle zadávací dokumentace, ale také podle ZVZ a prováděcích předpisů k němu. 

 


