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Dodatečné informace

Zájemci o veřejnou zakázku

Na základě žádosti dodavatele Vám ve smyslu § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zasíláme v příloze dodatečné
informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Poskytování právních služeb při řízení
státního dluhu a financování České republiky – český právní řád“ uveřejněné v Informačním
systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem
7202010007329. Dotaz je uveden v přesném znění.
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Ředitel odboru - Finanční

Příloha
Dotaz č. 1:
Obracím se na Vás jako uchazeči o veřejnou zakázku s názvem „Poskytování právních služeb
při řízení státního dluhu a financování České republiky - český právní řád", kdy zadavatelem
je Česká republika -Ministerstvo financí.
Chtěli bychom se zeptat, zda v případě, že uchazeče tvoří více advokátů, je možné splnit
ekonomický kvalifikační předpoklad spočívající v předložení dokladu o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min.
100.000.000,- Kč, tím, že pojistné smlouvy všech advokátů, kteří podají společnou nabídku
budou ve výsledku převyšovat minimální limit pojistného plnění.
Odpověď:
Dle bodu 14. B. a) zadávací dokumentace zadavatel požaduje ve smyslu § 55 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předložení dokladu
o platném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s limitem
pojistného plnění ve výši min. Kč 100.000.000,-.
V rámci splnění tohoto kvalifikačního kriteria nelze předložit jednotlivé smlouvy, které by
v součtu splnily (popř. převyšovaly) stanovený limit. Pojistné podmínky více smluv,
tj. smluv, které nesplňují stanovený limit, mohou vylučovat kumulaci pojistných plnění.

