VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 5
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a
1905/33
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele, ze dne
24.05.2022 takto:
Dotaz č. 1
Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:
V zadávací dokumentaci jsme nalezli v odst. 6.4 – že musí být v nabídce předložený seznam
techniků (proškolení zateplovacího systému). Ale zároveň je uvedeno, že technickou
kvalifikaci lze splnit čestným prohlášením.
Tudíž se ptáme, musíme certifikát o proškolení dodat do nabídky nebo bude stačit případně
až před podpisem smlouvy?
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:
Dodavatel patrně myslí požadavek na prokázání technické kvalifikace podle odst. 6.3 písm.
b) Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (nikoliv odst. 6.4, který ukládá
dodavateli povinnost předložit jako součást nabídky podrobný technický popis zateplovacího
systému), který podle Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 2 ze dne
05.05.2022 zní takto:
„Dodavatel předloží kopii dokladu o řádném proškolení pracovníků výrobcem systému ETICS
k provádění (teoreticky i prakticky) kontaktních zateplovacích systémů k navrženému
kontaktnímu zateplovacímu systému.“
Podle odst. 7.5. Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace předkládají dodavatelé
v nabídkách doklady o kvalifikaci, tedy doklady k prokázání základní, profesní způsobilosti a
technické kvalifikaci, v prostých kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Čestné
prohlášení doporučuje zadavatel zpracovat podle předlohy (příloha č. 2 Výzvy – Formulář
nabídky).
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Doklad o řádném proškolení pracovníků výrobcem systému ETICS k provádění (teoreticky i
prakticky) kontaktních zateplovacích systémů k navrženému kontaktnímu zateplovacímu
systému musí být součástí nabídky ve formě prosté kopie dokladu nebo ve formě čestného
prohlášení, v souladu se zadávacími podmínkami.
Vysvětlení zadávacích podmínek nezakládá prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky bez předchozí žádosti dodavatele
takto:
Vysvětlení č. 1
Zadavatel doplňuje přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace o
aktualizované soupisy prací ze dne 26.05.2022. Soupisy prací jsou zabezpečeny proti
neoprávněným úpravám. Ke změnám v obsahu položek nedošlo. Aktualizované soupisy
prací nahrazují soupisy prací původní.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel s ohledem na rozsah poskytnutých informací prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek do 06.06.2022 do 10:00 hodin. Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají
nezměněny.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 26.05.2022

Jana
Kotoučková

Podepsal Jana Kotoučková
DN: cn=Jana Kotoučková, c=CZ,
o=Město Žďár nad Sázavou,
ou=1242,
email=jana.kotouckova@zdarns.cz
Datum: 2022.05.26 09:32:49
+02'00'

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku
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