DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE
ke kvalifikační dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem: „Dům pro seniory“
evidenční číslo 60028302

Dotaz č. 1 se týká upřesnění k dokladům prokazující splnění kvalifikace dle § 54 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v úplném a platném znění (dále jen zákon) – v Kvalifikační
dokumentaci v bodu 1.5.2. Prokázání profesních předpokladů dle § 54 zákona se uvádí požadavek
k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona s tím, že zájemce prokáže
odbornou způsobilost předložením originálu nebo úředně ověřené kopie níže požadovaných dokladů:
•

autorizace v oboru pozemní stavby – minimálně 1 osoba.

Dále je v textu uvedeno, že osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158
odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za
vedení realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele ve výše uvedených oborech (pozemní stavby, dopravní stavby), vydaného
ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb.v platném znění“.
Dotaz zájemce:
Je třeba doložit obě autorizace, jak v oboru pozemní stavby, tak i pro dopravní stavby?

Odpověď zadavatele:
V textu „osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob……“ uvedeném po odrážkou v závorce došlo k
administrativní chybě, správně tam má být uveden pouze obor "pozemní stavby", neboť odkaz na
výše uvedený obor je autorizace v oboru pozemní stavby - minimálně 1 osoba.
V žádosti zájemce je třeba doložit jenom jednu autorizaci a to v oboru pozemní stavby.
Jinou autorizaci zadavatel nevyžaduje.

Dotaz č. 2 se týká upřesnění k předložení žádosti zájemce – v Kvalifikační dokumentaci v bodu
1.6.2. Požadovaná závazná úprava žádosti odstavec b) se uvádí, že žádost bude odevzdána ve dvou
stejnopisech v tištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých
listů žádosti (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně
nezaměnitelným razítkem.
Dotaz zájemce:
V zadávacích podmínkách pro žádost o účast k podání nabídky na akci "Dům pro seniory" uvádíte, že
žádost bude odevzdána ve dvou stejnopisech. Může se jednat o originál a kopii, či oba stejnopisy
musejí obsahovat originály dokladů?

Odpověď zadavatele:
Žádost zájemce by měla být předložena ve dvou stejnopisech, přičemž oba dva stejnopisy mají mít
stejnou právní váhu a povahu originálu.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů zájemce musejí být předloženy v originále či
v úředně ověřené kopii dle ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v úplném a platném znění.
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