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

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 05
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 17. 08. 2022 zadavatel obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 01
Ve výkazech výměr 03bva - OSMP_ZD-P06b_VV - Stavebni upravy objektu c.p. 1800-27, ul. Na Nivach REVIZE02 – záložka VON - Vedlejší a ostatní a OSMP_ZD-P06d_VV-ostatni-naklady se shodně nacházejí
k ocenění položky „Zařízení staveniště“ a „Provozní vlivy“. Nejedná se o zdvojené položky? Pokud ano,
bylo by možné z výkazu OSMP_ZD-P06d_VV-ostatni-naklady tyto položky odstranit a neřešit tak tento
problém v průběhu realizace a fakturace?
Vysvětlení 01
O zdvojené položky se nejedná, zadavatel požaduje nacenění obou výkazů v úplném rozsahu. V případě
VV 06d se jedná o průřezové služby a činnosti přímo související s předmětem plnění veřejné zakázky
nezahrnuté v ostatních výkazech výměr.

Dotaz 02
Ve výkazu výměr 03bva - OSMP_ZD-P06b_VV - Stavebni upravy objektu c.p. 1800-27, ul. Na Nivach REVIZE02 – záložka D.1.1 se nachází položka č.379 „trezorové dveře ozn. 3.3/T (800x1950 mm)
bezpečnostní tř. I dle ČSN EN 1143-1 kap. 4 včetně zárubňového rámu“. Ve specifikaci ani v projektové
dokumentaci nemůžeme dohledat typ kování a zámku. Prosím o vysvětlení a možné zanesení specifikace
do výkazu výměr.
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Vysvětlení 02
V tabulce truhlářských výrobků uvedeno: „Trezorové dveře zajišťující bezpečnostní třídu I podle ČSN EN
1143-1 kap.4“. V příloze tohoto vysvětlení přikládáme certifikát ke stávajícím dveřím. Typ kování a zámku
bude odpovídat odpovídající třídě bezpečnosti dveří.

Dotaz 03
Pro prokázání technické kvalifikace dle zadávací dokumentace (čl. č. 6.3, odst. 3,
část i) Je požadována osoba “Technik prostředí staveb“. Dále je u této osoby uveden požadavek na
autorizaci v oboru pozemní stavby. Dotaz tedy zní, jestli se nejedná o překlep a není požadována
autorizace v oboru “Technika prostředí staveb“.
Vysvětlení 03
Zadavatel požaduje u osoby “Technik prostředí staveb“ prokázání autorizace v oboru odpovídajícím
předmětu plnění veřejné zakázky. Odpovídající kvalifikaci je proto možné prokázat i prostřednictvím
autorizace v oboru “Technika prostředí staveb“, která plně odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky.
Zadavatel jako přílohu přikládá upravený Vzorový formulář k prokázání kvalifikace dodavatele (příloha č. 3
zadávací dokumentace).

Dotaz 04
Žádáme doplnění k vysvětlení k poslednímu dotazu (dotaz č.1) ze dne 10. 8. 2022.
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.
Je tedy možné v nabídce předložit pouze přílohu „OSMP_ZD-P02_CP“, kde čestně prohlašujeme, že pro
plnění zakázky splňujeme veškerou požadovanou profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, aniž
bychom byli z výběrového řízení automaticky vyřazeni? Požadované dokumenty doloží poté vybraný
účastník před podpisem smlouvy.
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Vysvětlení 04
Ne, tento postup není možný. Jak už zadavatel uvedl v předchozí odpovědi, splnění kvalifikace je možné
prokázat předložením čestného prohlášení, které je součástí Vzorového formuláře k prokázání kvalifikace
(viz příloha č. 2 a příloha č. 3 zadávací dokumentace), nebo předložením jednotného evropského
osvědčení.
Součástí těchto čestných prohlášení budou také přílohy těchto čestných prohlášení požadované v zadávací
dokumentaci a uvedené v přílohách č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace. Tyto přílohy je dodavatel oprávněn
předložit v prostých kopiích.
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.
Zadavatel proto nedoporučuje vynechat doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu požadavků přílohy č. 3
zadávací dokumentace. Takový postup dodavatele by mohl být hodnotící komisí vyhodnocen jako
nesplnění zadávacích podmínek, protože hodnotící komise nebude mít k dispozici podklady umožňující
posouzení splnění kvalifikačních požadavků ze strany účastníka.
Vzhledem k charakteru informací ve vysvětlení zadávací dokumentace, které upřesňují zadávací
podmínky, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 1. 9. 2022 do 12:00.

V Praze dne 22. 08. 2022

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimír Matějíček
2022.08.22
Matějíček Datum:
11:05:16 +02'00'

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