V Praze dne 19. 7. 2018
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vážení obchodní přátelé,
uveřejňuji Vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu: Technický dozor
stavebníka pro akci „Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí, Komenského 249“,
kterou vypsalo Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun, IČ:
00233129.
Dotaz č.1
Bod 6.1 – Základní způsobilost dle §74 odst 1. zákona
Zadavatel požaduje prokázání bezdlužnosti mimo jiné potvrzením příslušného finančního a
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení.
Otázka:
S ohledem na lhůtu pro předložení nabídek a probíhající dovolené je toto v požadovaném čase
zajistit. Je možné tyto doklady v originále či ověřené kopii doložit až před podpisem smlouvy
a pro účely nabídky je nahradit pouze čestným prohlášením?
Odpověď:
Ano. Pro účely podání nabídky je možné nahradit tyto dokumenty Čestným prohlášením o
základní způsobilosti. Originály nebo ověřené kopie dokumentů definovaných v bodě 6.1
Zadávací dokumentace bude zadavatel požadovat před podpisem Příkazní smlouvy.

Dotaz č.2
Bod 6.3 Prokázání technické kvalifikace dle §79 odst. 2 písm. b) dodavatel prokáže
V bodě a) zadavatel definuje významné zakázky, které uchazeč poskytl v době posledních
třech let.
Otázka:
Uchazeč ustanovení rozumí tak, že uvedená hodnota investičních nákladů významných
zakázek v požadované výši 30 mil. Kč je souhrnná hodnota investičních nákladů obou
minimálně požadovaných významných zakázek bez DPH. Je tento výklad správný?
Odpověď:
Ano. Uvedená hodnota investičních nákladů významných zakázek v požadované výši min. 30
mil. Kč bez DPH je souhrnná hodnota investičních nákladů obou minimálně požadovaných
významných zakázek.

1

Dotaz č.3
Otázka:
Je dostatečné pro účely nabídky předložit pouze prosté kopie osvědčení od objednatele u výše
uvedených významných zakázek uchazeče?
Odpověď:
Ano. Pro účely podání nabídky je dostatečné doložit prosté kopie osvědčení od objednatele.
Originály nebo ověřené kopie osvědčení od objednatele bude zadavatel požadovat před
podpisem Příkazní smlouvy.
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