VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 11. 2. 2019
Zadavatel:
Obchodní firma nebo název:

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Akciová společnost
Sídlo / doručovací adresa:
Tovární 1059/41 , 77211 Olomouc- Hodolany
IČ:
47675772
DIČ:
CZ47675772
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
Adresa profilu zadavatele:
https://profil.violette-sro.cz/Contracts.aspx/1061
https://nen.nipez.cz/profil/vhsolomouc
Elektronický nástroj pro podání žádosti o účast:
https://nen.nipez.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Uničov- obnova sítí v povodí sběrače D“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné
zakázce zadávané dle zákona.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
v souvislosti s uveřejněnou výzvou k podání nabídky, zadávací a kvalifikační dokumentací na veřejnou zakázku „Uničov – obnova sítí v povodí
sběrače D“ zadávanou v užší řízení, Vás žádáme poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace a to:
1) v Zadávací dokumentaci, svazek č. 1 Kvalifikační dokumentace v článku 12.5 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ oddíl A požaduje zadavatel
předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení (…) nejvýznamnějších z těchto prací, kde v bližší požadavcích na předkládané stavební práce je v závorkách uvedeno,
že se má jednat o novostavby prokazovaných staveb. Z projektové dokumentace poskytnuté k této veřejné zakázce však vyplývá, že se jedná o
rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě. Z tohoto důvodu neshledáváme výhradní požadavek zadavatele na novostavby vodohospodářských
staveb za oprávněný.
Žádáme proto zadavatele o rozšíření možnosti prokázat obdobné stavební práce jak novostavbou, tak rekonstrukcí vodohospodářských staveb.

Vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel upravuje znění vymezení minimální úrovně technické kvalifikace odpovídající druhu a složitosti
předmětu plnění veřejné zakázky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací poskytnutých
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a
dokončení (viz § 79 odst. 3 ZZVZ) nejvýznamnějších z těchto prací;
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době realizoval minimálně 3
dokončené obdobné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo obnova vodohospodářské stavby,
ve finančním objemu min. 15 mil. Kč bez DPH každá z nich.
Z celkového počtu tří staveb obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, tj. výstavba nebo obnova
vodohospodářské stavby, dodavatel prokáže realizaci
min. 2 stavebních prací, zahrnující jako součást jedné stavby, vybudování gravitační splaškové kanalizace i
vodovodu.
Dodavatel prokáže realizaci min. 2 stavebních prací, zahrnující vybudování vodovodních řadů z tvárné litiny v
délce min. 450 m.

Dodavatel prokáže realizaci min. 2 stavebních prací, zahrnující vybudování kanalizační stoky z kameninových
trub DN 300 v délce min. 220 m.
Dodavatel prokáže realizaci min. 2 stavebních prací, zahrnující vybudování kanalizační stoky ze sklolaminátových
trub DN 700 v délce min. 60 m.
Dodavatel prokáže realizaci min. 2 staveb, jejíž předmětem byly opravy komunikací a zpevněných ploch z
živičných směsí v rozsahu min. 2000 m2, vlastními kapacitami účastníka zadávacího řízení
Dodavatel prokáže realizaci min. 2 staveb zahrnující současné vybudování 33 ks kanalizačních přípojek a 23 ks
vodovodních přípojek
Dále zadavatel upravuje v souladu s § 99 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, lhůtu pro podání a
lhůtu pro otevírání:
Lhůta a místo pro podání žádostí o účast a lhůta pro otevírání:
Datum:
12. 3. 2019
Hodina: 09:00
Podání:
elektronický nástroj zadavatele

(viz. ZD)

Ostatní zůstává v platnosti

S pozdravem
Digitálně podepsal RNDr. Ivan
RNDr. Ivan
Kosatík
Datum: 2019.02.14 13:46:52
Kosatík
+01'00'
…………………………………………………………………………………………………………

RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti

