VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Údaje o zadavateli a veřejné zakázce:
Název zakázky:
Název zadavatele:
Číslo zakázky dle VVZ:
Interní číslo zakázky:
Sídlo:
IČ:
Profil zadavatele:
Režim veřejné zakázky:

Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova
Karlovarský kraj
F2017-034350
1385/SZ/17
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
Otevřené podlimitní řízení

Zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v podlimitním otevřeném řízení vydává,
v souladu s § 98 a 99 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), následující vysvětlení
zadávací dokumentace, resp. změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Jaký je požadovaný min. finanční objem stavebních prací?
V bodu D) ZD je v 1. tabulce (str. 8) požadováno pro jednotlivé RD 2.100.000Kč a 1.900.000Kč, ale v 2. tabulce
(str. 9) je požadováno 4.800.000Kč a 4.400.000Kč.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Zadavatel upozorňuje, že tazatel směšuje dva odlišné požadavky na
technickou kvalifikaci. V prvém případě se uvedené limity vztahují k požadovanému „seznamu stavebních prací
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let“ (tzv. „referenční zakázky dodavatele - firmy“). Ve druhém
případě se uváděné limity vztahu k požadavku na doložení „osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
vztahujících se k osobám vykonávajícím funkci stavbyvedoucího“ (tzv. „realizační tým – kvalifikované osoby
zodpovědné za realizaci“). Oba požadavky na technickou kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny samostatně
bez nutné vzájemné vazby.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Pokud je autorizovaná osoba uchazeče uvedena jako její
odpovědný zástupce v ŽL, ale není jejím zaměstnancem, může tato osoba vykonávat funkci stavbyvedoucího a
není považován za poddodavatele?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovuje, že funkce
stavbyvedoucího nemůže být plněna prostřednictvím poddodavatele. Zadavatel stanovuje, že osoba
stavbyvedoucího musí být zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení. Záleží proto na konkrétním
právním vztahu mezi dodavatelem a stavbyvedoucím. Zapojení stavbyvedoucího formou poddodavatele tedy
přípustné není.
V Karlových Varech, dne 8. prosince 2017

Mgr. Karel
Psohlavec
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