VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 03
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová“
Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 ZZVZ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

Metropolnet a.s.

Se sídlem:

Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČ:

25439022

DIČ:

CZ25439022

Zastoupený:

Jiří Knápek, předseda představenstva
Mgr. J. Hofman, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

Vladimír Matějíček

Tel.

+420 724 101 555, e-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

____________________________________________________________________________________
Dne 28. 01. 2022 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 03
V Zadávací dokumentaci v bodu 6.4. Technická kvalifikace je dle odstavce 2. pro vedoucího realizačního
týmu požadována autorizace v oboru dopravní stavby tj. § 5 odst. 3 písm b) zákona č. 360/1992.
Vzhledem k charakteru zakázky a současně k vlastním mnohaletým zkušenostem bývá pro tento charakter
prací požadována osoba autorizovaná v oboru dle § 5 odst. 3 písm e) resp. f) zákona č. 360/1992, tj. pro
obor technologická zařízení staveb resp. technika prostředí staveb - obor elektro.
Domníváme se, že požadovaná autorizace dle § 5 odst. 3 písm b) není v souvislosti s touto zakázkou
relevantní a může významným způsobem omezit okruh potenciálních uchazečů. Upřesní zadavatel své
požadavky na technickou kvalifikaci např. tím, že připustí jako vedoucí realizačního týmu také osoby
autorizované v oborech více příhodných pro tuto zakázku?
Vysvětlení 03
Zadavatel ve vazbě na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mění zadávací
podmínky a stanoví nové požadavky na technickou kvalifikaci pro roli Vedoucího realizačního týmu.
Původní požadavek zadavatel rozšiřuje a doplňuje. Nový požadavek na prokázání technické kvalifikace
ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ na osobu členů realizačního týmu (techniků), pozici „Vedoucí
realizačního týmu, zní:
a. Vedoucí realizačního týmu (1 osoba)
i. autorizace pro obor Dopravní stavby nebo Dopravní stavby, nekolejová doprava
a/nebo autorizace pro obor Technologická zařízení staveb, resp. Technika
prostředí staveb – obor elektro.
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ii. praxe v oboru dopravních staveb na pozici stavbyvedoucího alespoň 5 let, nebo
praxe na pozici stavbyvedoucího alespoň na dvou dokončených stavbách, jejichž
předmětem byla rekonstrukce dopravních kamerových systémů ve finančním
objemu alespoň 2 000 000 Kč bez DPH,
iii. existence pracovněprávního nebo jiného vztahu k účastníkovi.
Nové požadavky zadavatele jsou uvedeny v revidované verzi zadávací dokumentace. Změny jsou
označeny zeleným podbarvením.
Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které mění zadávací
podmínky a rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.
Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 15. 02. 2022 do 10:00.
Ostatní požadavky zadavatele se ve vazbě na toto vysvětlení zadávací dokumentace nemění.

V Praze dne 30. 01. 2022

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2022.01.30
Matějíček Datum:
23:48:33 +01'00'

Vladimír Matějíček
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele
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