STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 04
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního
střediska MP“
Otevřené nadlimitní řízení na dodávky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Se sídlem:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.

IČO / DIČ:

00081531 / CZ00081531

Zastoupený:

PhDr. Ing. Petrem Nedvědický, primátorem

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 10. 08. 2022 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 01
V souvislosti s posunutím termínu odevzdání nabídek prosím o zodpovězení dotazu:
V čl.12 je řečeno, že zadavatel umožnil v rámci zadávacího řízení z důvodu administrativní
náročnosti prokázat kvalifikaci čestným prohlášením dle §86 odst.2 ZZVZ, což z článku č. 6 ZD
úplně nevyplývá, chápu tedy správně, že ve struktuře nabídky dle čl. 5.3. lze při podání nabídky
vynechat bod 3) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace
Vysvětlení 01
Jak zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci – úvodu kap. 6:
Splnění všech požadavků stanovených v kapitole 6.1, 6.2 a 6.3 (zadávací dokumentace) může
dodavatel prokázat v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ předložením čestného prohlášení, které je
součástí Vzorového formuláře k prokázání kvalifikace (viz příloha č. 2 a příloha č. 3 této ZD), nebo
předložením jednotného evropského osvědčení. Dodavatel je oprávněn v nabídce předložit
i doklady k prokázání kvalifikace podle ZZVZ.
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii
v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
Dále zadavatel v čl. 6.4 uvádí, že:
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to
prostřednictvím elektronického nástroje.
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V kap. 5, čl. 5.3 zadavatel uvádí doporučenou strukturu nabídky, kde požaduje v bodě 3) předložení
dokumentů prokazujících splnění kvalifikace v rozsahu přílohy č. 3 zadávací dokumentace, tj. předložení
požadovaných čestných prohlášení a případných dalších dokladů, které mohou být předloženy v prosté
kopii v elektronické podobě.
Zadavatel proto nedoporučuje vynechat bod 3) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace, ale doložit
požadovaná čestná prohlášení a další dokumenty v souladu s požadavky zadávací dokumentace,
případně předložit originály požadovaných dokumentů.
Pokud nebudou dodavatelem v nabídce předloženy originály, ale pouze čestná prohlášení a prosté kopie
dokumentů, vyžádá si zadavatel tyto originály nebo jejich ověřené kopie od vybraného dodavatele před
podpisem smlouvy.
Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které nemění zadávací
podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 23. 8. 2022 do 10:00.

V Praze dne 10. 08. 2022

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2022.08.10
Matějíček Datum:
13:32:23 +02'00'
Vladimír Matějíček
Equica, a.s.
Administrátor veřejné zakázky
v zastoupení zadavatele
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