VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 29.10.2020
1. Identifikace zadavatele:
Veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona
Název zadavatele:
Obec Hradištko
Sídlo:

Hradištko 642, 289 12 Sadská

IČO:

00239135

DIČ:

CZ00239135

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Ing. Vlastimil Šesták, starosta

2. Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

„Obec Hradištko – kanalizace a ČOV pro m.č. Kersko“
3. Vysvětlené zadávací dokumentace ze dne 29.10.2020:
Znění dotazu č. 1:
Dobrý den,
v souladu se zněním čl. 10. Výzvy k podání nabídek na výše uvedenou zakázku Vám zasílám žádost o
vysvětlení čl. 6.3. Technická kvalifikace, odst. a) seznam významných zakázek. Požadovaných 10
referenčních zakázek musí být vždy ve spojení kanalizace + ČOV, nebo je možné uvádět i samostatné
stavby výstavby kanalizace v obcích a samostatné výstavby či rekonstrukce ČOV?
Moc děkuji za Vaši odpověď a s přáním hezkého dne,
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Zadavatel sděluje tazateli, že se musí jednat vždy o referenční zakázky součástí, kterých byla výstavba
či rekonstrukce kanalizace a současně i výstavba či rekonstrukce ČOV. Nelze uvádět referenční
zakázky zahrnující pouze výstavbu či rekonstrukci samotné kanalizace nebo samotné ČOV. Zadavatel
pro úplnost dodává, že se jedná o složitou stavbu, a proto je nezbytné vybrat dodavatele, který má
požadované zkušenosti. Navíc zadavatel požaduje referenční zakázky za posledních 10 let před
zahájením výběrového řízení, což je více než 3 krát více než je běžně požadováno u veřejných zakázek
na služby.
4. Změna zadávací dokumentace ze dne 29.10.2020:
S ohledem na aktuální situaci v zemi a pandemií SARS-CoV-2 dochází ke změně kontaktní osoby
zadavatele.
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je nově:
Kontaktní osoba:

Renata Cepková

Mobil:

+420 602 251 877

E-mail:

dotace-zadosti@post.cz
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Tento dokument je uveřejněn a volně ke stažení na webových stránkách zadavatele, zde odkaz URL:
https://www.hradistko-kersko.cz/urad-251/verejne-zakazky-1/

V Hradištku dne 29. 10. 2020

Obec Hradištko
Ing. Vlastimil Šesták, starosta
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