Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
„Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“
Forma zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka
veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení

Identifikace zadavatele:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Sídlo:
Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín
IČ:
00090352
zastoupeno
Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
tel.: +420 518 351 834,
email: masarykovomuzeum@masaryk.info
(dále jen „zadavatel“)
Zástupce zadavatele
Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen
„zástupce zadavatele“) ve smyslu ustanovení § 43 zákona je
Mgr. Pavel Jurečka, advokát
Sídlo:
Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,
tel.:
+420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com, www.akjurecka.cz
Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 22.9.2021 tuto žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace:
Dobrý den,
narazili jsme na rozpor mezi zadávací dokumentací a přílohou č.1-Formulář nabídky. Tímto Vás žádám
o vysvětlení zadávací dokumentace.
1) V příloze č.1 zadavatel uvádí:
" Účastník prohlašuje, že:
a) …
b) má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují; tímto oprávněním se rozumí živnostenské oprávnění s
předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon zeměměřičských
činností“ a „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení“, "
Tento požadavek však není uveden v oddíle profesní kvalifikace zadávací dokumentace, tudíž zadavatel
nemůže po uchazeči požadovat kvalifikaci nad rámec zadávací dokumentace. Prosíme o změnu přílohy
č.1.

2) V příloze č.1 zadavatel uvádí v tabulce členů realizačního týmu požadavek na Technika řízení
kvality. Opět tento požadavek není uveden v oddíle technické kvalifikace zadávací
dokumentace, tudíž zadavatel nemůže po uchazeči požadovat kvalifikaci nad rámec zadávací
dokumentace. Prosíme o změnu přílohy č.1.
3) V příloze č.1 zadavatel uvádí u Technika řízení BOZP jako požadavek autorizaci. Tuto informaci
považujeme za milnou, jelikož u dané kvalifikované osoby v oboru řízení BOZP je možné
prokázat odbornou kvalifikaci pouze osvědčením o získání odborné způsobilosti k činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nikoli autorizací. Ze zadávací
dokumentace není zjevné, jakým dokladem chce zadavatel doložit odbornou kvalifikaci
Technika řízení BOZP. Prosíme o vysvětlení.

Vyjádření zadavatele:
Zadavatel na základě tohoto upozornění zjistil, že uveřejnil chybnou přílohu – nezávazný
formulář nabídky. Tuto opravenou přílohu zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení
zadávacích podmínek. Za toto nedopatření se zadavatel omlouvá.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace nedošlo ke změnám
zadávacích podmínek, které by vyžadovaly, aby zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro
podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tedy neprodlužuje.
V Hodoníně dne 22.9.2021

Mgr. Irena
Chovančíková

Digitálně podepsal Mgr. Irena
Chovančíková
Datum: 2021.09.22 16:34:08
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…………………………………………………………………
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

Příloha:

Opravený formulář nabídky

