
 

 
 
 

 
 
Přehled dotazů a odpovědí ke zveřejnění a rozeslání ke dni 5. Prosince 2012 
 
Dotaz 1 
Rádi bychom Vám nabídli naše zařízení spolu s jiným dodavatelem, protože si myslíme, že by to 
mohlo zvýšit naše šance na výhru. To proto, že naše zařízení je kompatibilní se zařízeními na straně 
dalšího dodavatele, to znamená, že můžete použít naše zařízení spolu s jejich vybavením. Myslíme si, 
že by to mohlo být velmi přínosné pro lidi, kteří budou používat systém. Samozřejmě že mohou být 
obě zařízení použity samostatně. 

1. Když podáme společnou nabídku, bude hodnocena jako celek nebo její jednotlivé části? Rádi 
bychom věděli, jestli bude zvážena tato naše kombinovaná nabídka. 

2. Jinými slovy může být naše společnost vybrána pro jednu část nabídky a to i v tom případě, že část 
nabídky podávaná naším spoludodavatelem nebude vybrána? 

 
Odpověď k bodu 1,2 
V zadávací dokumentaci, je jasně psáno, že každý účastník může zahrnout do své nabídky všechny 
části výběrového řízení. Každá část nabídky zahrnuje samostatný systém pro měření odlišných 
fyziologických parametrů. Každá část výběrového řízení bude hodnocena samostatně, bez ohledu na 
jejich propojení nebo kompatibilitu. 
 
Jestliže nám zašlete nabídku společně s vaším ko-dodavatelem na dvě nebo více částí tendru, my 
budeme hodnotit každou část separátně, bez ohledu na jejich propojení nebo kompatibilitu. 
Může se stát, že Vaše nabídka bude vyhodnocena jako nejlepší v některých samostatných částech 
výběrového řízení, ale v jiných částech nikoliv. V tomto případě, budete vybrán jako dodavatel pro 
tyto nejlepší části. 
 
 
  



 

Dotaz 2  
1. výpis z trestního rejstříku 
To je poprvé, co jsme někdy potřebovali takový dokument pro nabídky v Evropském společenství. 
Nicméně, získat tento dokument v Německu trvá nejméně 5 týdnů. Takže bychom tyto dokumenty 
měli po termínu podání žádosti, (zejména i déle, pokud jej budeme potřebovat přeložit do češtiny). Je 
to opravdu povinné? 
 
2. Potvrzení od příslušného finančního úřadu a potvrzení od příslušného orgánu nebo instituce, že 
uchazeč nemá žádné nedoplatky na platbách pojistného nevypořádaných a sankcích ve vztahu k 
systému sociálního zabezpečení a předplatné do národních plateb politiky zaměstnanosti. 
Získání těchto dokumentů v Německu není velký problém, nemáme však ponětí kde získat tento druh 
informací nebo dokumentů pro Českou republiku, protože až dosud jsme v České republice 
nepodnilkali. Možná Nám můžete poskytnout nám nějaké informace kde získat tyto dokumenty. 
 
Odpověď 
Odpověď k bodu 1.  Výpis z trestního rejstříku musí být přiložen za členy statutárních orgánů firmy i 
za firmu samotnou.  Výpis z trestního rejstříku lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, pokud tento výpis obsahuje příslušné informace.  
 
 Všechny dokumenty: 
- výpis z evidence Rejstříku trestů 
- potvrzení příslušného finančního úřadu 
- potvrzení příslušného orgánu či instituce, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
- výpis z obchodního rejstříku 
- živnostenské oprávnění 
 
musí být ověřeně přeloženy.   
 
U dokumentu Čestné prohlášení uchazeče musí být podepsána a přiložena k nabídce české verze 
dokumentu. 
 
 Odpověď k bodu 2: Dle českého práva, dokumenty: 

- výpis z evidence Rejstříku trestů 
- potvrzení příslušného finančního úřadu 
- potvrzení příslušného orgánu či instituce, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
musí být přiloženy k nabídce nejen od orgánů Vaší země, ale i od orgánů České republiky.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pro získání dokumentů: 
-  výpis z evidence Rejstříku trestů pro statutární zástupce firmy  -  lze získat na této adrese: 

Rejstřík trestů 
Soudní 1 
140 66 Praha 4 
Czech Republic. 
O výpis může zažádat osobně statutární zástupce, který se prokáže svým pasem, nebo jím 
zplnomocněná osoba, která potřebuje ověřenou plnou moc od statutárního zástupce spolu s 
rodným listem. Plná moc musí být ověřená s apostilou, pokud smlouva o zamezení dvojího 
zdanění nestanoví jiné podmínky pro ověření listin. Oba dokumenty musí být ověřeně 
přeloženy do češtiny. 
 

- výpis z evidence Rejstříku trestů za firmu - lze získat na této adrese: 
Rejstřík trestů 
Soudní 1 
140 66 Praha 4 
Czech Republic. 
O výpis může zažádat libovolná osoba, která zná oficiální jméno a sídlo firmy. 

 
- potvrzení příslušného finančního úřadu – lze získat na této adrese: 

Finanční úřad pro Prahu 1 
Štěpánská 28, 
 112 33 Praha 1 
Czech Republic. 
O výpis může zažádat zplnomocněná osoba s originálem obchodního rejstříku. Plná moc 
nemusí být ověřená. 
 

- potvrzení příslušného orgánu či instituce, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - lze získat na 
této adrese: 
Územní pracoviště Praha 8 
Trojská 1997/13a 
 182 00 Praha 8 
O výpis může zažádat zplnomocněná osoba s originálem obchodního rejstříku. Plná moc 
nemusí být ověřená. 

  



 

Dotaz 3 

Není jasné, co je přesně míněno následujícím: 
Výše uvedené doklady o splnění kvalifikačních podmínek je možné nahradit zcela nebo částečně 
Výpisem ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo zahraničním certifikátem: 

Výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo zahraniční certifikát, které jsou 
vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státu, stanoví-li 
tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou, pokud má zahraniční 
dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního 
seznamu či zahraniční certifikát vydán. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce a musí být platný k 
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 

 

Odpověď 

Pokud u Vás existuje nějaký seznam kvalifikovaných dodavatelů, potom výpis z tohoto seznamu může 
nahradit ty dokumenty, jejichž detaily jsou uvedeny v tomto výpisu.  

To znamená, že pokud extrakt neobsahuje informace požadované například v potvrzení od 
příslušného finančního úřadu, pak je třeba přiložit v nabídce dokument obsahující tyto informace. 

 

 

 

 

 


