VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
00254657
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Smluvní zastoupení veřejného zadavatele:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo:
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO:
12493031
Veřejná zakázka: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění energetických úspor, II. etapa
Evid. č. zakázky VVZ: Z2019-003952

Shora uvedený zadavatel obdržel dne 4. 2. 2019 níže uvedený dotaz. Tímto zadavatel v souladu
s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská – zajištění
energetických úspor, II. Etapa je v bodě 12.1 d) technická kvalifikace, je uveden
požadavek, aby dodavatel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení,
realizoval a dokončil min. 2 zakázky obdobného charakteru, ve výši min. 15,0 mil. Kč
bez DPH za každou jednotlivou zakázku.
My, jako firma zabývající se již 12 let zakázkami obdobného charakteru, můžeme
doložit, že náš roční obrat je vyšší v každém jednotlivém roce než 30 mil. Kč bez DPH
a to za posledních 10 let.
Bylo by tedy možné technickou kvalifikaci doložit tímto způsobem? Popřípadě doložením
zakázek za určený rok, které jistě budou přesahovat 15 mil. Kč bez DPH, protože v § 79
jsme žádné upřesnění či eventuality nenašli.

Odpověď:

Zadavatel požaduje v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, aby dodavatel prokázal
zkušenosti s realizací větších staveb (min. 15 mil. Kč bez DPH) z toho důvodu, že
předpokládaná hodnota této předmětné veřejné zakázky je 32 549 101,00 Kč bez
DPH a zadavatel vybírá dodavatele, který prokáže odborné schopnosti a zkušenosti,
nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
Je tedy nutné prokázat tyto zkušenosti s realizací 2 větších staveb, nikoliv řady
menších. Proto zadavatel nepřipouští prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2
písm. a) ZZVZ jiným než požadovaným způsobem, uvedeným v Zadávací
dokumentaci.
Zadavatel je přesvědčen, že minimální úroveň prokázání této technické kvalifikace je
stanovena v souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ přiměřeně ve vztahu ke složitosti a rozsahu
této veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že to v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ povaha změny nevyžaduje (jedná se pouze
o vysvětlení nejasností) zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Současně se nejedná o takovou

změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího
řízení.
V Praze dne 6. 2. 2019

_________________________
JUDr. Vladimír Tögel – advokát
zástupce zadavatele
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