Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážená paní / Vážený pane,
na základě zmocnění zadavatele – Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313 Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále rovněž jen „zákon“) a rovněž prodlužujeme lhůtu pro podání
nabídek k veřejné zakázce s názvem: „Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince“

DOTAZ č. 1:
Dobrý den,
uchazeč tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádá
zadavatele o vysvětlení jím zvoleného postupu k poskytnutí jistoty k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve výši 2.300.000,- Kč, konkrétně formou složení peněžní
částky na účet zástupce zadavatele.
Podle § 41 odst. 3 písm. a) ZZVZ, jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní
částky na účet zadavatele. Dle komentáře k § 41 ZZVZ, účet, na který lze složit peněžní jistotu, musí
patřit zadavateli, a zadavatel není oprávněn s peněžními prostředky z jistoty na svém účtu v průběhu
zadávacího řízení disponovat, neboť tyto prostředky nadále náleží účastníkovi, a to včetně případných
úroků.
Uchazeč žádá o vysvětlení, proč zadavatel neuvedl za účelem složení jistoty vlastní účet a volil
složení jistoty na účet zástupce zadavatele. Uchazeč má za to, že jistota ve výši 2.300.000,- Kč je
částkou vysokou a jeho statutárnímu orgánu, který je povinen jednat s péčí řádného hospodáře,
nemůže být lhostejno, kam takto vysoká částka finančních prostředků poputuje. Hovoří-li zákon jasně,
že jistota má být uložena přímo na účtu zadavatele, nemůže statutární orgán dodavatele ponechat
bez povšimnutí a minimálně musí vznést na zadavatele tuto žádost o vysvětlení.
Nabízí se zde rovněž otázka, jakou záruku může zadavatel uchazeči poskytnout za osud složené
jistoty. Zadavatel, jako veřejnoprávní korporace ze světa ze dne na den nezmizí, což ovšem nemůže
být nikdy vyloučeno u soukromoprávního subjektu. Samozřejmě tímto nechceme nijak urazit zástupce
zadavatele, proto toto tvrzení o nevhodné (či dokonce v rozporu se zákonem) volbě vlastníka účtu,
prosím, vnímejte všeobecně vůči všem soukromoprávním subjektům, u nichž neexistují záruky
podobné jako u advokátů zapsaných v České advokátní komoře přijímajících peníze do advokátní
úschovy. Statutární orgán uchazeče má za to, že ani kvalitně sepsána smlouva mezi zadavatelem a
jeho zástupcem nemůže eliminovat riziko, které s sebou nese složení jistoty u fyzické osoby
podnikatele (možnost zpronevěry peněžních prostředků nebo riziko úmrtí fyzické osoby zástupce a
následná blokace finanční jistoty v dědickém řízení).

Žádáme tedy o vysvětlení zvoleného postupu zadavatele, poskytnutí vhodných záruk za osud složené
jistoty nebo o změnu zadávacích podmínek ve vztahu ke složení jistoty v hotovosti.

Odpověď zadavatele:
Zákon v § 41 odst. 3, písm. a) neuvádí, že „účet, na který lze složit peněžní jistotu, musí patřit
zadavateli“, pouze že se jedná o „účet zadavatele“.
Vzhledem k tomu, že § 43 odst. 2 zákona jednoznačně (taxativním výčtem) vyjmenovává okruh
činností a úkonů, které jsou v procesu zadávacího řízení vyhrazeny pouze zadavateli (výběr
dodavatele, vyloučení účastníka, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách), přičemž příjem
jistot zde uveden není, je zřejmé, že pro tuto činnost je smluvní zastoupení zadavatele možné.
Co se týče samotné záruky „za osud složené jistoty“, zadavatel by zde chtěl uvést na pravou míru
mylný dojem účastníka, že složením jistoty na bankovní účet ve vlastnictví zástupce zadavatele vzniká
právní vztah mezi účastníkem a touto osobou. V souladu se zákonem je bez ohledu na vlastníka
bankovního účtu, jehož číslo v zadávacích podmínkách zadavatel pro skládání peněžních jistot uvedl,
povinen vrátit peněžní jistotu bez zbytečného odkladu právě zadavatel (i když k tomuto úkonu může
opět pověřit svého zástupce).
Tedy v případě „zpronevěry peněžních prostředků nebo při úmrtí fyzické osoby zástupce“ by to byl
opět zadavatel, jehož povinností by bylo jistotu účastníku vrátit, případně (pokud by tak neučinil) na
koho by se účastník s žádostí o vrácení jistoty obracel. Zástupcem zpronevěřenou (či z jiného důvodu
nevyplacenou) jistotu by pak následně (tj. poté, co by tuto jistotu účastníku vyplatil z vlastních
prostředků) zadavatel po zástupci vymáhal (regres), nicméně toto již není starostí účastníka.
Závěrem by chtěl zadavatel doplnit, že účastník nemusí nutně skládat jistotu formou peněžní částky
na bankovní účet, ale (pokud má z tohoto postupu obavy) může jistotu poskytnout formou bankovní
záruky či pojištění záruky.

Zadavatel rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nový termín konce lhůty pro podání nabídek a
termín otevírání obálek je následující:
Způsob a místo pro podání nabídek, informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána
Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních
dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu zástupce zadavatele – Mgr. Milan Konečný,
doručovací adresa: recepce Hotelu Steel, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, a to nejpozději do
konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 20. 3. 2017 do 14:00 hodin.
Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré
požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem
účastníka a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly
dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl.

Místo a datum otevírání obálek
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 20. 3. 2017 ve 14:30 hodin.
Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i účastníci, jejichž nabídky byly
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý účastník může být zastoupen nejvýše 1 osobou.

Ostatní údaje zůstávají beze změn.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.
S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. et Bc. Milan Konečný
Mobil: 605 201 156
E-mail: konecny@mcgreen.cz

