DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
název:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ
A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ“
Předmětem těchto dodatečných informací je odstranění chyby v spaní, ve smyslu ustanovení § 578 zákona č.
89/2012 Sb., která je obsažena v zadávací dokumentaci na straně 13., kde je namísto termínu „dodávka“
uveden termín „služba“.
Chybou v psaní nebyla u hodnoty referenční zakázky uvedena měna, která se tímto doplňuje.
Pro lepší srozumitelnost provedených úprav textu jsou tyto označeny červeně.
§ 578 zákona č. 89/2012 Sb.
„Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.“

Opravené znění technického kvalifikačního předpokladu:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace účastníka, kdy požadavky na prokázání splnění
kvalifikace splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
•

dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Rozsah požadované technické kvalifikace a způsob prokázání dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby účastník (dodavatel) předložil:
seznam významných služeb dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Předložený seznam musí obsahovat tyto údaje:
název realizované zakázky,
popis předmětu plnění zakázky,
místo plnění předmětu zakázky,
doba (termín) plnění předmětu zakázky,
cena zakázky – realizované služby dodávky v Kč bez DPH,
kontaktní údaje na objednatele (název subjektu, jméno kontaktní osoby, telefon)
Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval nejméně 2
dodávky níže specifikovaného charakteru:
2 dodávky jazykové učebny či obdobné digitální učebny blíže nespecifikovaného charakteru v minimálním
souhrnném finančním objemu 1 000 000,00 Kč bez DPH.
Dodavatel může v nabídce nahradit konkrétní doklady předložením čestného prohlášení podle § 86 odst. 2
ZZVZ. Zadavatel doporučuje k prokázání kvalifikace využít vyplněný formulář nabídky „Prohlášení
dodavatele“, který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
Účelem „Formuláře nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ je zjednodušení zpracování nabídky a posouzení splnění

podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení, proto zadavatel doporučuje jeho použití. Dodavatel může „Formulář
nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ nahradit v nabídce jinými rovnocennými doklady. „Formulář nabídky PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“ není uzamčen pro jakékoliv obsahové změny, zadavatel však doporučuje, aby dodavatel
formulář upravoval pouze v nutném rozsahu.
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