Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle §
99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka: Revitalizace panelových domů v Domažlicích
Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta
Ev. č. zakázky: Z2017-001613
Dotaz ze dne 2. 2. 2017
Chápeme správně, že zadavatel nepožaduje (nepodmiňuje) finanční výši předložených stavebních
prací – viz. odst. 5.4. Technická kvalifikace uchazeče – a je tedy možno předložit libovolnou
hodnotu referenčních staveb?
Odpověď:
Technická kvalifikace byla upřesněna dne 2.2. 2017 na profilu zadavatele v tomto znění:
Původní znění:
5.4. Technická kvalifikace
Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání dle § 79 zákona
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:
a) v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona 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.
V seznamu by měly být uvedeny zejm. tyto informace: výše finančního plnění, doba poskytnutí, jména soukromých či
veřejných příjemců poskytnutého plnění vč. kontaktní osoby.
Dodavatel je oprávněn místo seznamu stavebních prací a osvědčení objednatele předložit smlouvu s objednatelem a
doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
b) v souladu s § 79 odst. 2 písm. l) zákona předložení dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou
technickou normou nebo technickým dokumentem. Účastník doloží doklad, že na zateplení budov bude použit
certifikovaný zateplovací systém ETICS v certifikovaných skladbách s Evropským technickým schválením dle ETAG
004, v kvalitativní třídě A podle Cechu zateplování budov. Provádění ETICS musí být v souladu s ČSN 73 2901, ČSN 73
2902, ČSN EN 13499 a ČSN EN 13500 a souvisejícími předpisy, s technologickým předpisem výrobce ETICS a
kotvících prvků, technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent.
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace budou předloženy v kopii.
Nové znění
Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání dle § 79 zákona
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:
a) v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona 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.
V seznamu by měly být uvedeny zejm. tyto informace: výše finančního plnění, doba poskytnutí, jména soukromých či
veřejných příjemců poskytnutého plnění vč. kontaktní osoby.
Dodavatel je oprávněn místo seznamu stavebních prací a osvědčení objednatele předložit smlouvu s objednatelem a
doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
Technickou kvalifikaci podle tohoto ustanovení splní ten uchazeč, který v posledních pěti letech realizoval
minimálně 5 staveb v oblasti zateplování budov, z nichž každá stavba byla v minimálním rozsahu 3 mil. Kč bez DPH.
b) v souladu s § 79 odst. 2 písm. l) zákona předložení dokladu prokazující shodu požadovaného
6 výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem. Účastník doloží doklad, že na zateplení
budov bude použit certifikovaný zateplovací systém ETICS v certifikovaných skladbách s Evropským technickým
schválením dle ETAG 004, v kvalitativní třídě A podle Cechu zateplování budov. Provádění ETICS musí být v souladu s
ČSN 73 2901, ČSN 73 2902, ČSN EN 13499 a ČSN EN 13500 a souvisejícími předpisy, s technologickým předpisem
výrobce ETICS a kotvících prvků, technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent.
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace budou předloženy v kopii.

Na základě výše uvedeného byla prodloužena lhůta pro podání nabídek a lhůta pro otevírání
nabídek takto:
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na skutečnost, že ze strany zadavatele došlo k doplnění odstavce v zadávací dokumentaci v čl. 5. 4.
Technická kvalifikace, přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 22. 2. 2017 do 09.00 hodin a termín otevírání
obálek s nabídkami původně stanovený na 22. 2. 2017 v 09.15 hodin
a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 27. 2. 2017 do 09.00 hodin a termín otevírání obálek s
nabídkami na 27. 2. 2017 v 09.15 hodin.

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta
Domažlice dne 6. 2. 2017

