Změna zadávací dokumentace
V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme
změnu zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Rekonstrukce objektu Hrádek
–
zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení“

Dotaz účastníka
S ohledem na charakter zakázky, která je jednoznačně dopravní stavbou, dovolujeme si tímto
zadavatele požádat o možnost prokázání profesní i technické kvalifikace doložením oprávnění
autorizované osoby v oboru dopravní stavby.

Odpověď zadavatele
Zadavatel mění Zadávací dokumentaci v bodě:
9. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání
splnění profesní způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
dle §dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost
právními předpisy vyžadována.
- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby, tj. autorizaci pro obor pozemní stavby
vydaného osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, dle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám
nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby
nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,
Způsob prokázání kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace u jedné osoby na pozici stavbyvedoucího
Minimální úroveň:
- autorizace pro obor pozemní stavby;
a to následovně:
9. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ:
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti účastníka, kdy požadavky na prokázání
splnění profesní způsobilosti splňuje dodavatel (účastník), který předloží:
dle §dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost
právními předpisy vyžadována.
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, tj. autorizaci pro obor dopravní stavby
vydaného osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, dle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám
nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby
nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,
Způsob prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace u jedné osoby na pozici stavbyvedoucího
Minimální úroveň:
- autorizace pro obor dopravní stavby;

S pozdravem

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Ve Varnsdorfu 24. 06. 2022

