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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

1.

KONSTRUKČNÍ A KRESLÍŘSKÉ PRÁCE V OBORU
KONSTRUKCE - DRAK.

Žádost dodavatele
1) Kolik konstruktérů najednou počítáte, že se se bude podílet na zakázce?
2) U jednotlivých konstruktérů stačí zkušenosti z oboru, nebo přímo vzdělání zaměřené
na obor letectví?
3) Kdy by měla zakázka začínat?
4) Jak moc velké očekáváte prostoje v práci mezi jednotlivými zadáními?
5) Naše společnost „A“ je na trhu mnoho let a pracuje pro automobilový, letecký
a železniční průmysl, kde máme bohaté zkušenosti a reference. Před nějakým časem
přešly naše aktivity v konstrukci letectví do nové společnosti „B“, se kterou bychom
se rádi ucházeli o Vaší veřejnou zakázku s názvem „Konstrukční a kreslířské práce
v oboru konstrukce-drak.“ Bylo by možné doložit reference společnosti „B“
referenčními projekty, které jsme realizovali v minulosti ve společnosti „A“?1

2.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem
1) Kolik konstruktérů najednou počítáte, že se se bude podílet na zakázce?
Počet konstruktérů podílejících se na zakázce se bude odvíjet od aktuálních potřeb
zadavatele. Bude se jednat minimálně o týdenní bloky (40 normohodin/týden)

1

Názvy společností, uvedené v dotazu, byly anonymizovány.

pro jednoho konstruktéra. Služby konstruktéra budou objednávány vždy s předstihem
minimálně jednoho (1) kalendářního měsíce. Konstruktér musí být po celou dobu
práce v budově zadavatele, zpravidla v budově Závodu modernizací a modifikací
na adrese Mladoboleslavská 1093, Praha 9 Kbely, viz. čl. 2 bod 2.4 zadávací
dokumentace.
Pro informaci zadavatel dále uvádí, že hardware a software ve vlastnictví a užívání
zadavatele, který bude mít konstruktér k dispozici pro plnění předmětu veřejné
zakázky, není možné vynášet z budovy zadavatele.
2) U jednotlivých konstruktérů stačí zkušenosti z oboru, nebo přímo vzdělání
zaměřené na obor letectví?
Pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky jsou důležité především zkušenosti
v oboru konstrukce – drak a znalost programu Siemens NX. Vzdělání v oboru
zaměřené na letectví není nutné, ale vítané.
3) Kdy by měla zakázka začínat?
Rámcová dohoda nabude platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran
a účinnosti nabude dnem zveřejnění v registru smluv, viz čl. XI. odst. 3 rámcové
dohody, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Zadavatel může začít zasílat objednávky v okamžiku, kdy skončí platnost a účinnost
smlouvy na poskytování služeb v programu Siemens NX, kterou má v tuto chvíli
uzavřenou s jiným dodavatelem. Zadavatel očekává, že závazek vůči této smlouvě
skončí do konce července 2020.
4) Jak moc velké očekáváte prostoje v práci mezi jednotlivými zadáními?
Zadavatel, vzhledem k připravovaným projektům, očekává mezi jednotlivými
zadáními minimální prostoje a očekává spíše trvalé nasazení konstruktéra. Případné
výpadky by měly být ojedinělé.
6) Naše společnost „A“ je na trhu mnoho let a pracuje pro automobilový, letecký
a železniční průmysl, kde máme bohaté zkušenosti a reference. Před nějakým
časem přešly naše aktivity v konstrukci letectví do nové společnosti „B“,
se kterou bychom se rádi ucházeli o Vaší veřejnou zakázku s názvem
„Konstrukční a kreslířské práce v oboru konstrukce-drak.“ Bylo by možné
doložit reference společnosti „B“ referenčními projekty, které jsme realizovali
v minulosti ve společnosti „A.“
Nabídku na veřejnou zakázku můžete podat následujícími způsoby:

a. Společným prokázáním kvalifikace dle § 84 zákona a čl. 3 bodu 3.11
zadávací dokumentace: „Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika
dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, prokazuje
základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý
dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.
Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit dohodu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky.“ Při společném podání nabídky dodavatelé mezi sebou
obvykle uzavírají smlouvu o společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, ve které si dodavatelé stanoví
podmínky vzájemné spolupráce při plnění veřejné zakázky.
b. Využitím poddodavatele dle § 105 a § 85 zákona a čl. 4 zadávací
dokumentace. V tomto případě by nabídku předložila společnost „A“
a společnost „B“ by vystupovala jako poddodavatel. Podmínky pro využití
poddodavatele si zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci v čl. 4 Využití
poddodavatele.
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