Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka
Název:
Identifikátor zakázky
(systémové číslo):
Datum zahájení
zadávacího řízení:

Rybník Peráček
P20V00000018
15. 10. 2020

Zadavatel
Název:

Město Dačice

IČO:

00246476

Adresa sídla:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:
Profil zadavatele:

Krajířova 27, 380 13 Dačice
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057
https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 23. 10. 2020
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s ust. § 54 a § 98 zákona
a čl. 13 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení
zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:
Dobrý den.
Žádám o upřesnění technické kvalifikace z výzvy k podání nabídky. Pro splnění tohoto kritéria
je nutné doložit osvědčení objednatelů na 5 stavebních prací = výstavba či rekonstrukce
vodohospodářské stavby za 6 mil. Kč bez DPH za každou. Lze tedy doložit i kanalizace,
vodovody nebo pouze rekonstrukce rybníků? Děkuji za odpověď.
Odpověď zadavatele:
Dodavatelé jsou oprávněni pro prokázání splnění kritéria technické kvalifikace použít
informace a doklady o realizaci stavebních prací, které splňují požadavky stanovené
zadavatelem v čl. 6.3 Výzvy k podání nabídek – jiné požadavky zadavatel nestanovil.
Představují-li proto druhy staveb naznačené v dotazu dodavatele takové stavební práce,
znamená to, že je lze pro prokázání kvalifikace použít.

Posouzení, zda dodavateli konkrétně uvedené stavební práce splňují stanovené kritérium
kvalifikace, lze však provést až na základě informací a dokladů předložených v nabídkách
jednotlivých účastníků zadávacího řízení.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na internetové
adrese https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html a na konkrétní internetové adrese
veřejné zakázky https://zakazky.dacice.cz/contract_display_295.html.
V Dačicích
podepsal
Ing. Karel Digitálně
Ing. Karel Macků
2020.10.23
Macků Datum:
14:48:43 +02'00'

…………………………………………..
Ing. Karel Macků
starosta
podepsáno elektronicky
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