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Zveřejněno na profilu zadavatele a odesláno všem známým dodavatelům
Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.
19. 8. 2015

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DOTAZY DODAVATELŮ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (4)
Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající
v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění
periodických revizí svěřeného zařízení, doplnění a vedení pasportu VO
Zadavatel veřejné zakázky:
IČO:
Profil zadavatele:

Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
002 97 593
https://petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz/

Pověřená osoba:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Jana Šenková
+420 597 461 313, recte@recte.cz

Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, zastoupené Ing. Jiřím Lukšou, starosta (dále jen „zadavatel“)
vyhlásilo v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku Zajištění provozu veřejného osvětlení a
světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných
opravách včetně instalace a demontáže vánoční výzdoby, provádění periodických revizí svěřeného zařízení,
doplnění a vedení pasportu VO podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a to zveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 07. 2015 pod
evidenčním číslem 512266, v Úředním věstníku Evropské unie a současně zveřejněním textové části zadávací
dokumentace na svém profilu (viz výše).
V uvedené věci byly zadavateli doručeny prostřednictvím pověřené osoby žádosti o dodatečné písemné informace
k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě
stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:
Dodatečná informace (4) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):
Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:
14. 08. 2015
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:
20. 08. 2015
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:
19. 08. 2015
Dotaz č. 4.1:
Zadavatel v článku 5, bodu 5.1, v odst. 1 a 2 požaduje prokázání splnění kvalifikačních požadavků způsobem dle § 53
odst. 3 ZVZ s použitím vzoru dle přílohy č.1. V této příloze je však prohlášení podle § 53 odst. 1. Dotaz: Má si toto
prohlášení uchazeč patřičně upravit?
Písemná odpověď na dotaz č. 4.1:
Není nutné prohlášení upravovat, lze použít vzor, který byl přiložen jako příloha č. 1 zadávacích podmínek s tím, že
dodavatel je povinen mimo toto čestné prohlášení doložit i doklady podle ust. § 53 odst. 1 písm. a), b), f) a h) zákona.
Dotaz č. 4.2:
V článku 5 bod 5.4 odst. 1 vymezuje zadavatel minimální úroveň ke splnění technického kvalifikačního předpokladu
uvedením nejméně jedné služby za poslední 3 roky avšak v odstavci 5. bodu 5.5 téhož článku je požadován seznam
nejméně tří významných služeb. Dotaz: Který z požadavků je platný?

Písemná odpověď na dotaz č. 4.2:
K dotazu zadavatel uvádí, že dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu, pokud uvede v nabídce
nejméně jednu službu jím poskytnutou za poslední 3 roky svým charakterem odpovídající předmětu této veřejné
zakázky, jejichž finanční objem dosáhl minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH. Za písařskou chybu v čl. 5, odst. 5.5, bodu 5 se
zadavatel omlouvá, když správně mělo být uvedeno „jednu významnou službu svým charakterem odpovídající předmětu
této veřejné zakázky a osvědčení objednatele o tom, že uchazeč uvedenou významnou službu skutečně poskytl“. Pro
úplnost zadavatel dodává, že příloha č. 1 obsahuje rovněž požadavek pro doplnění údajů a informací k jedné významné
službě.
Dotaz č. 4.3:
V článku 5 bodu 5.4 odst. 3 se požaduje vyplnění prohlášení dle vzoru - přílohy č. 1 subdodavatelem, pokud jím uchazeč
prokazuje některý kvalifikační předpoklad. Dotaz: Postačí zadavateli prohlášení dle § 53 odst.1 písm. j) ZVZ, jak
požaduje tento zákon, nebo požaduje zadavatel opravdu nad rámec zákona prohlášení dle předmětného vzoru včetně
prohlášení k ekonomickým a finančním předpokladům?
Písemná odpověď na dotaz č. 4.3:
Postačí, pokud dodavatel předloží čestné prohlášení subdodavatele dle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona, resp. listiny
vyplývající z ust. § 51 odst. 4 zákona.
Dotaz č. 4.4:
V článku 5 bodu 5.5 odstavci 6. je požadováno doložení vyplněné přílohy č. 1 v editovatelné podobě, zadavatel však
poskytnul všechny přílohy pouze v needitovatelném formátu *pdf. Obdobně je také v článku 11 odst.6. požadováno
vložení vyplněných příloh na CD v editovatelné podobě. Dotaz: Může zadavatel poskytnout všechny přílohy, které
požaduje a mají se doplňovat, v editovatelné podobě?
Písemná odpověď na dotaz č. 4.4:
Požadované přílohy přikládá zadavatele jako přílohu této písemné odpovědi.
Dotaz č. 4.5:
V písemných odpovědích na dotazy č.1 nebyla dostatečně zodpovězena část dotazu. Proto znovu žádám o specifikaci
počtů kusů vánoční výzdoby (1ks = montáž jednoho zařízení = jedno přípojné místo). 1500 žárovek může znamenat
1500 jednožárovkových ozdob nebo také montáž jedné velké vánoční ozdoby.
Písemná odpověď na dotaz č. 4.5:
Jeden prvek se skládá z cca 50ti žárovek.
Dotaz č. 4.6:
V článku III. odstavec 2 – Vánoční výzdoba – je uvedeno v rozsahu plnění „uskladnění výzdoby v místě plnění“.
Znamená to, že vánoční výzdoba bude uskladněna v prostorách objednatele?
Písemná odpověď na dotaz č. 4.6:
Ano, vánoční výzdoba bude uskladněna v prostorách zadavatele (ve smlouvě „objednatele“).

Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele na základě uzavřené příkazní smlouvy

Přílohy uvedené v textu

