Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„MŠ Nosislav – výstavba trojtřídní mateřské školy“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního
operačního programu
1) IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:
1.1. Zadavatel:
Městys Nosislav
sídlo: Městečko 54, 691 64 Nosislav
IČ: 00283428
DIČ: CZ00283428
Zastoupen: Pavlem Fröhlichem, starostou městyse
tel: +420 724 185 254
e-mail: starosta@nosislav.cz
obecná adresa zadavatele: http://www.nosislav.cz/
adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-nosislav
Jedná se o veřejného zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona – územní samosprávný celek
1.2.

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:

JUDr. Petr Navrátil, advokát
Sídlo: Joštova 4, 602 00 Brno
tel.: +420 774 964 904
e-mail: ak@navratil-advokat.cz
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Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje následující tři žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace, které dále vypořádává takto:
1.

Žádost o vysvětlení ze dne 05.02.2019 doručená prostřednictvím elektronického
nástroje v 10.05 hod:

Otázka dodavatele č. 1
Dobrý den,
mám dotaz ohledně plastových výplní otvorů.
Trváte výhradně na 6-ti komorových plastových profilech třídy A? – většinou se od nich
odstupuje. A stavební hloubce rámu a křídla otv. výplní cca 92 mm ??
Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel požaduje dodržení parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.

2.

Žádost o vysvětlení ze dne 05.02.2019 doručená prostřednictvím elektronického
nástroje v 16.16 hod:

Otázka dodavatele č. 1
Žádáme zadavatele, aby v zájmu řádného zpracování nabídkové ceny ze strany dodavatelů
poskytl jako součást zadávací dokumentace údaje o typech, rozměrech, způsobech provedení
a vlastnostech protipožárních ucpávek prostupů stavebními konstrukcemi uvedenými v
soupisech prací, část 01 Stavební objekty, SO 01 Mateřská škola, soubor D1.1 Soupis prací
arch. stav. řešení.xlsx, položka č. 428, kde je pouze uvedeno:
428 767.1

Požární ucpávky prostupů, kotvení, štítek, zpráva, kus 23,00
doplňky, detaily, D+M

Odpověď zadavatele:
Požadují se požární ucpávky do průměru 200 mm, v místech prostupů instalací požárně
dělícími konstrukcemi, celkový počet 23 ks.
Otázka dodavatele č. 2
Žádáme o upřesnění požadovaného typu kompostéru v podrobnosti, umožňující dodavateli
zpracovat řádně jeho ocenění.
Odpověď zadavatele:
Specifikace kompostéru: objem 700l, materiál plast, provzdušňovací otvory, ventil pro
větrání, boční dvířka, barva zelená
Otázka dodavatele č. 3
S ohledem na požadavek podání nabídky elektronicky žádáme o vyjasnění, zda-li je ve
smyslu zadávací dokumentace vyhovující řešení, když bude nabídka s originálními podpisy
statutárního zástupce naskenována s tím, že její součástí bude statutárním zástupcem
podepsaná plná moc k jejímu podpisu v případě, že bude nabídka opatřována elektronickým
2/4

podpisem zaměstnance dodavatele (tedy osoby odlišné od statutárního zástupce dodavatele) a
takto (jako celek) opatřena zaručeným elektronickým podpisem příslušného zaměstnance a
takto podána prostřednictvím elektronického nástroje.
Odpověď zadavatele:
Ano, bude-li součástí nabídky plná moc osoby oprávněné k právnímu jednání za dodavatele,
kterou výslovně zmocní zaměstnance dodavatele disponujícího zaručeným elektronickým
podpisem k podpisu konkrétně specifikované nabídky, bude zadavatel akceptovat podání
nabídky prostřednictvím elektronického nástroje podepsané zaručeným elektronickým
podpisem zmocněného zaměstnance dodavatele.
Otázka dodavatele č. 4
Dle článku 7.2. textové části ZD je Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky
doložení originálu dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění
záruky, který musí být zadavateli doručen nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.
Pokud bude tato listina součástí nabídky, účastník zadávacího řízení ji jako vyjímatelný
doklad vloží do fóliové kapsy, která bude pevně spojená s nabídkou.
S ohledem na ustanovení čl. 12, dle něhož lze elektronické nabídky možno podávat pouze
prostřednictvím elektronického nástroje, žádáme o vyjasnění formy poskytnutí bankovní
záruky a případně o opravu zadávací dokumentace.
Odpověď zadavatele:
Ve smyslu ust. § 41 odst. 4 ZZVZ účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí
jistoty
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek stanovených v odstavci 8 jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek stanovených v odstavci 8 jistotu, jde-li o pojištění záruky.
V případě nabídky podávané prostřednictvím elektronického nástroje je tak nutno ke splnění
zákonné podmínky předložení originálu listiny vyžadovat, aby v rámci elektronické nabídky
byla příslušná elektronická listina opatřena doložkou konverze listinného originálu do
elektronické podoby.
Zadavatel tímto upřesňuje bod 7.2. zadávací dokumentace tak, že je-li jistota poskytnuta
formou bankovní záruky, popř. formou pojištění záruky, předloží dodavatel jako součást
elektronické nabídky příslušnou listinu v elektronické podobě opatřenou doložkou konverze
listinného originálu do elektronické podoby.

3.

Žádost o vysvětlení ze dne 06.02.2019 doručená prostřednictvím elektronického
nástroje v 14.01 hod:

Otázka dodavatele č. 1
Tímto pro účely zpracování harmonogramu, který má být součástí nabídky dodavatele,
žádáme zadavatele o sdělení předpokládané doby předání staveniště, se kterým máme v
harmonogramu počítat.
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel předpokládá předání staveniště bezprostředně po ukončení zadávacího řízení a
podpisu smlouvy o díle, tedy v druhé polovině března 2019.

JUDr. Petr Navrátil,
pověřený zástupce zadavatele
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