Věc: Zadávací řízení „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE – VÝBĚR
TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP“ – dodatečné informace
Zadavatel obdržel dotazy v rámci veřejné zakázky na služby nespadající pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon), zadávané v souladu se Závaznými pokyny
pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:
Dotaz č. 1.,
Dovolujeme si položit několik otázek na dojasnění v záhlaví uvedené výzvy:
-musí se firma (subjekt) písemně přihlásit k podání nabídky u zadavatele, jelikož veškeré
podklady jsou na stránkách obce
-jaké doklady jsou požadovány v originále či ověřené kopii a jaké jsou možné v prosté kopii
-TDI bude provádět jednatel firmy společně s autorizovaným technikem a jejich zástupci, od
koho je potřeba doklady o vzdělání, dosažené praxe, strukturovaný životopis
-v čl.VIII odst.5 se cituje odkaz na příkazní smlouvu, poté je ukončení mandátní smlouvy
(podepisuje se pouze příkazní smlouva)
-v čl.X odst.4 je nevyplněn bod d),nebude nebo vypadl při tisku
-je potřeba otázky poslat ještě písemně nebo stačí tento typ korespondence
Odpověď na dotaz č. 1.
-musí se firma (subjekt) písemně přihlásit k podání nabídky u zadavatele, jelikož veškeré podklady
jsou na stránkách obce?

Není nutné, aby se firma písemně přihlásila k podání nabídky. Hodnoceny budou veškeré
nabídky, které budou řádně a včas doručeny zadavateli ve smyslu čl. 7 Výzvy k podání
nabídek, tj. nabídky, které budou do 9.7.2014 do 17:00 hod doručeny do sídla zadavatele.
-jaké doklady jsou požadovány v originále či ověřené kopii a jaké jsou možné v prosté kopii

Čestná prohlášení řádně podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče jsou požadována v
originále pouze s prostým podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče (tj. není nutný
ověřený podpis), v případě, že osoba, která ČP podepisuje, jedná na základě plné moci, je
nutné předložit i originál řádné plné moci, přičemž ani v tomto případě není nutný ověřený
podpis.
Ostatní doklady jsou požadovány v prosté kopii s tím, že uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
-TDI bude provádět jednatel firmy společně s autorizovaným technikem a jejich zástupci, od koho je
potřeba doklady o vzdělání, dosažené praxe, strukturovaný životopis

Doklady o vzdělání, dosažené praxi a strukturovaný životopis musí předložit osoba
odpovědná za poskytování služeb TDI. Pokud TDI bude provádět jednatel firmy, pak tyto
1

doklady musí předložit jednatel firmy, pokud bude TDI provádět více osob, pak všechny
doklady specifikované v zadávací dokumentaci musí předložit alespoň jedna z těchto osob,
přičemž tato osoba bude označena jako osoba odpovědná za poskytování služeb TDI.
-v čl. VIII. odst. 5 se cituje odkaz na příkazní smlouvu, poté je ukončení mandátní smlouvy (podepisuje
se pouze příkazní smlouva)

V čl. VIII. odst. 5 je písařská chyba, kdy byla nedopatřením zaměněna příkazní smlouva za
smlouvu mandátní, čl. VIII. odst. 5 se týká příkazní smlouvy, tj. myšleno je ukončení příkazní
smlouvy.
-v čl.X odst.4 je nevyplněn bod d),nebude nebo vypadl při tisku

V čl. X odst. 4 je písařská chyba, když bod d) není, tj. výčet uvedený pod body a) - c) je
kompletní.
-je potřeba otázky poslat ještě písemně nebo stačí tento typ korespondence

Tento typ korespondence pro dotazy plně postačuje. Vaše Dotazy a odpověď na ně budou
zaslány všem subjektům, které zadavatele oslovil, dále budou zveřejněny na profilu
zadavatele v sekci Dodatečné informace.
Ve Vinařicích dne 1.7.2014

………………………………………
Jiří Protiva
starosta obce
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