LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
Veřejná zakázka:
„PRÁVNÍ SLUŽBY “
Evidenční číslo VZ: Z2019-044079
Č.j.: LCR099/39/000014/2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Lesy České republiky, s.p. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 30. 12. 2019
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Na tuto žádost (a dotaz v ní uvedený) poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 2
„Zadavatel v čl. 10.1. zadávací dokumentace uvádí následující:
„10.1. Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 (tři) roky
Splnění kritéria technické kvalifikace stanoveného v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
prokáže dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech před
zahájením tohoto zadávacího řízení.
V seznamu významných služeb budou dodavatelem strukturovaně uvedeny alespoň tyto údaje:
a) popis významné služby;
b) identifikace objednatele;
c) doba poskytnutí (plnění) významné služby ve formátu měsíc/rok;
d) cena.
Zadavatel ocení, pokud dodavatel v seznamu významných služeb uvede kontaktní údaje na osoby, u
nichž lze uvedené informace o poskytnutých právních službách prověřit.
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Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období
posledních 3 (tří) let před zahájením tohoto zadávacího řízení poskytnul významné služby v rozsahu
minimální úrovně stanovené zadavatelem níže pro každou část veřejné zakázky.
V případě, že jedna dodavatelem realizovaná významná služba splňuje parametry dvou či více druhů
významných služeb definovaných zadavatelem níže, lze jejím prostřednictvím prokázat realizaci obou
či všech takovýchto druhů významných služeb, a to i ve více částech veřejné zakázky.“
Zadavatel dále v bodě 10.1.1.3 zadávací dokumentace vztahujícímu se k části III. veřejné zakázky
„Trestní právo a trestní compliance“ uvádí následující:
„Pokud se dodavatel uchází o III. část veřejné zakázky, je povinen prokázat následující minimální úroveň
tohoto kritéria technické kvalifikace, tzn. poskytnutí následujících významných služeb:
A. nejméně 5 právních služeb poskytnutých v souvislosti se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo poskytování
právního poradenství ve věcech, které se řídí tímto zákonem vč. compliance poradenství.
B. nejméně 5 právních služeb poskytnutých v souvislosti s řízením o trestném činu proti majetku nebo o
hospodářském trestném činu.“
Ze spojení výše citovaných ustanovení zadávací dokumentace vyplývá, že účastníci zadávacího řízení
jsou povinni v nabídkách identifikovat objednatele i v případě právních služeb poskytnutých v
souvislosti s řízením o trestném činu proti majetku nebo o hospodářském činu dle bodu 10.1.1.3 písm.
B. zadávací dokumentace.
Dodavatel uvádí, že není oprávněn podávat konkrétní informace o objednatelích právních služeb
souvisejících s řízením o trestném činu proti majetku nebo o hospodářském trestném činu, přičemž má
dodavatel dále za to, že rovněž ani ostatní dodavatelé nebudou s vysokou pravděpodobností k této
identifikaci objednatelů oprávněni.
S ohledem na výše uvedené dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, zda se povinnost identifikace
objednatele právních služeb dle čl. 10.1 zadávací dokumentace uplatní rovněž v rámci informací o
právních službách poskytnutých v souvislosti s řízením o trestném činu proti majetku nebo o
hospodářském činu dle bodu 10.1.1.3 písm. B. zadávací dokumentace.“

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k položenému dotazu uvádí, že povinnost identifikace objednatele právních služeb dle čl.
10.1 zadávací dokumentace se uplatní rovněž v rámci informací o právních službách poskytnutých v
souvislosti s řízením o trestném činu proti majetku nebo o hospodářském činu dle bodu 10.1.1.3
písm. B. zadávací dokumentace.
Zadavatel k položenému dotazu dále uvádí, že situaci, která je nanesena dotazem, tj. že dodavatel
není oprávněn podávat konkrétní informace o objednatelích právních služeb, a tedy vystavit seznam
významných služeb tak, jak jej zadavatel požaduje, řeší ustanovení § 45 odst. 2 ZZVZ, dle kterého
platí, že: „Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.“
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Pokud je dodavatel limitován zákonnou povinností mlčenlivosti, event. nesouhlasem svého klienta
s poskytnutím reference či jakoukoliv jinou skutečností, kterou mu nelze přičítat, je dle citovaného
ustanovení oprávněn poskytnout zadavateli jiný rovnocenný doklad (kupř. čestné prohlášení o
poskytnutí významných služeb).
Zadavatel bude citovaným zákonným ustanovením vymezený postup, resp. rovnocenné doklady,
v případě neschopnosti dodavatele předložit doklad, jak je jím požadován, respektovat/akceptovat,
když zákonná úprava ani jiný postup zadavatele nepřipouští. Ve shodě s rozhodovací praxí ÚOHS by
však dodavatel měl při předkládání rovnocenného dokladu uvést konkrétní důvody, pro které
předložení zadavatelem požadovaného dokladu není možné.
Toto oprávnění vyplývá pro dodavatele ex lege, proto není třeba jej opětovně deklarovat v zadávací
dokumentaci.

V Hradci Králové dne 03.01.2020

Ing.
František
Hloušek

Digitálně podepsal
Ing. František
Hloušek
Datum: 2020.01.03
14:38:22 +01'00'

Ing. František Hloušek
referent odboru zadávání veřejných zakázek
na základě pověření ze dne 31. 12. 2019
Lesy České republiky, s.p
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