VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky:

Centrální dopravní terminál Český Těšín
a Parkoviště P+R – výkon AD – opakované řízení II

Druh veřejné zakázky:

služby

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zadavatele:

Město Český Těšín

Adresa zadavatele:

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

IČO/DIČ zadavatele:

00297437 / CZ00297437

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.tesin.cz/

Analogicky k ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům, vysvětlení,
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
Žádám zadavatele, aby otevírání nabídek bylo přístupné pro všechny uchazeče a to
po vypršeni lhůty pro podání nabídek.
Odpověď:
Zadavatel vyhovuje žádosti účastníka a konstatuje, že bezprostředně po konci lhůty pro podání
nabídek proběhne na adrese sídla zadavatele otevírání nabídek, které je pro účastníky
výběrového řízení veřejné.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:
Zadavatel bez předchozí žádosti účastníků mění zadávací podmínky, a to čl. 7.3.1. výzvy
k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace následovně.
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením seznamu významných služeb
poskytnutých za posledních 10 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny
a doby jejích poskytnutí a identifikačních údajů objednatele.
Požadovaná minimální úroveň:
2 zakázky spočívající v činnosti výkonu dozoru u realizace stavebních prací nebo v činnosti
stavbyvedoucího při realizaci stavebních prací, přičemž:
předmětem alespoň 1 z těchto prací byla výstavba dopravní infrastruktury nebo parkovacích
ploch,
předmětem alespoň 1 z těchto prací byla výstavba pozemního objektu (pozemní stavby
realizované ve veřejném prostranství).
Každá z výše uvedených referenčních staveb musela být v celkovém finančním objemu min.
25 mil. Kč bez DPH (investiční náklady projektu) za každou zakázku.

Způsob prokázání:
Seznam významných služeb dle výše uvedené specifikace. Seznam významných služeb bude
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj. Pokud byla obdobná
zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na
celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení.
Neboť zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 provedl úpravu
zadávacích podmínek – čl. 7.3.1. Výzvy k podání nabídek a textové části zadávací
dokumentace, prodlužuje analogicky k § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek
o celou původní délku. Zadavatel tak rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek,
a to do 10. 8. 2020, 10:00:00.
V Brně dne 27. 7. 2020

Digitálně
Pavla
podepsal Pavla
Matějková Matějková

__________________________
Mgr. Pavla Matějková
PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem
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