V Přerově dne 28. 4. 2020
Věc
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel:
Obec Samotišky
Vybíralova 4/8, 779 00 Samotišky
zastoupený p. Janou Zaoralovou, starostkou
IČO: 48769967
DIČ: CZ48769967
Veřejná zakázka:
Tělocvična pro ZŠ
Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-013375
Dne 27. 4 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/
výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje v zákoně
stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým
dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-samotisky
Žádost o vysvětlení ZD:
Dobrý den,
jsme významná regionální stavební společnost působící v oboru pozemního stavitelství.
Máme velký zájem realizovat tuto zakázku pro Obec Samotišky. V kvalifikační dokumentaci v
oddíle 5. Podmínky kvalifikace v odstavci Technická kvalifikace je mimo jiné požadováno,
aby dodavatel prokázal technickou kvalifikaci předložením minimálně tří dokončených
staveb, které byly výstavbou nebo rekonstrukcí objektu občanské vybavenosti v celkovém
objemu každé zakázky min. 20 mil. Kč bez DPH, kdy alespoň jedna z těchto staveb byla
určena pro tělovýchovu a sport za posledních 5 let. Vzhledem k tomu, že stavby pro
tělovýchovu a sport se nerealizují tak často, vznášíme dotaz, zda by bylo možné předložit
referenční stavbu tohoto typu i starší jak pět let.
Vysvětlení ZD:
Zadavatel vyhovuje požadavku dodavatele a požadavky na prokázání kvalifikace podle § 79
odst. 2 písm. a) zákona nově stanoví takto:
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:
- seznamu stavebních prací (dále jen zakázek) poskytnutých za posledních osm let před zahájením
zadávacího řízení, včetně
osvědčení
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací s limitem:
min. tři dokončené stavby, které byly výstavbou nebo rekonstrukcí objektu pozemní stavby, a to
stavby občanské vybavenosti v celkovém objemu každé zakázky min. 20 mil. Kč bez DPH, kdy
alespoň jedna z těchto staveb byla určena pro tělovýchovu a sport,
min. dvě dokončené stavby na rekonstrukci nebo novostavbu pozemní stavby, jejichž součástí bylo
také:
alespoň u jedné z nich bylo provedeno i statické zajištění základových konstrukcí stávajícího
sousedního objektu.
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Seznam o realizovaných stavebních pracích musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Součástí seznamu musí
být název stavby a adresa objednatele stavebních prací.

Ostatní požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti, ekonomické a
technické kvalifikace se nemění.
Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání žádostí o
účast takto:
Žádosti o účast se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 25. 5. 2020.

S pozdravem

Ing. Šárka
Goldmannová

Digitálně podepsal Ing. Šárka
Goldmannová
Datum: 2020.04.28 14:34:12
+02'00'

Ing. Šárka Goldmanová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

_________________________________________________________________________________
ZVZ Konzult s.r.o., sídlem Přerov – Přerov I – Město, Příční 861/4, PSČ 750 02, IČ: 294 48 140
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, spisová značka C 54009

