Vysvětlení zadávacích podmínek
1. Specifikace zakázky a zadavatele
Číslo zakázky (pod kterým byla
uveřejněna na www.esfcr.cz)

13528

Název zakázky

Zpracování pasportů veřejného osvětlení pro obce Černý
Důl, Horní Maršov a Mladé Buky

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100

Název projektu

V rámci SOVK myslíme strategicky!

Název / obchodní firma
zadavatele

Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK)

Sídlo zadavatele

Národní 199, 541 01 Trutnov

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

711 88 371

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat za zadavatele

Mgr. Tomáš Eichler, předseda SOVK

2. Dotazy a odpovědi
1 Přesné znění dotazu
Mám dotaz k zakázce, kde požadujete doložení kvalifikace dle mého názoru neodpovídající
předmětu zakázky (zeměměřičské práce) v kombinaci se sběrem dat. Jedná se o chybu a budete
nějak zadání upravovat?
Odpověď
Zadavatel sděluje, že požaduje pouze živnost Poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků a že tento požadavek nebude měnit ani rozšiřovat. Dle předběžného
průzkumu trhu je tato živnost pro zpracování požadovaných pasportů dostačující.

2 Přesné znění dotazu
Dále mám dotaz, zda je nutnou podmínkou, aby referenční zakázky dosahovaly oněch 200t. a šlo
výhradně o pasport osvětlení, kde ovšem zvláštně nepožadujete zeměměřičskou profesi. Nebo
objednatel může nepřihlédnout ke kritériu, případně kritérium zobecnit například na obecný obrat
v oblasti pasportizace?
Odpověď
Zadavatel rozhodl, že upraví požadavek na splnění technické kvalifikace následovně:
Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením seznamu významných služeb obdobného
plnění poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Ze seznamu významných služeb musí být patrné
splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:
alespoň 2 (slovy: dvě) služby obdobného plnění, jako je předmět veřejné zakázky (zpracování
pasportu veřejného osvětlení) v minimální hodnotě 100 tis. Kč bez DPH za každou z poskytnutých
služeb za uplynulých 36 měsíců.
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3 Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Zadavatel rozhodl o prodloužení termínu pro podání nabídek o 3 pracovní dny. Nová lhůta byla
tedy stanovena do 14. 8. 2020 do 10:00 hodin.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V [_Praze_] dne [_29. 7. 2020_]

signed by Mgr.
Mgr. Zuzana Digitally
Zuzana Komárková
2020.07.29
Komárková Date:
12:45:25 +02'00'
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