Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
IČO: 00063631
Veřejná zakázka:
„Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č.17 pro potřeby ÚMČ, vybudování
spisového archivu a technických prostor úřadu“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím
řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne 18.07.2022 žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.
Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď.
Žádost o vysvětlení ZD č. 1___________________________________________________________
Dotaz č. 1.1 (citace)
Dobrý den, jako uchazeč o realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy suterénních prostor v objektu
Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu“
bychom chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Dle článku 4.15.1 ZD požadujete 3
referenční dokončené zakázky obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky
(spočívající v instalaci výtahu, záložního zdroje, regálového systému). Je nutné v referenčních
zakázkách předložit kromě instalace výtahu i záložní zdroje a regálové systémy nebo je to myšleno
jen jako výčet obdobných prací? Domníváme se, že na záložní zdroj a regálové systémy není třeba
specializace.
Odpověď na dotaz č. 1.1
Zadavatel v návaznosti na dotaz uchazeče vyjadřuje názor, že všechny „tři elementy“ (instalace
výtahu, záložního zdroje a regálového systému) jsou důležitou součástí předmětu plnění zadávané
veřejné zakázky a pro zadavatele plní jeden funkční celek. V návaznosti na tento názor a
s přihlédnutím k obsahu dotazu uchazeče upřesňuje zadavatel požadavek na prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů v článku 4.15.1. zadávací dokumentace tak, že požaduje předložení

seznamu min. 3 referenčních zakázek na stavební práce s finanční hodnotou plnění objednatele ve
výši minimálně 6.500.000,- Kč bez DPH, přičemž:
a) Součástí alespoň jedné takové referenční zakázky byla instalace výtahu;
b) Součástí alespoň jedné takové referenční zakázky byla dodávka a instalace záložního zdroje; a
c) Součástí alespoň jedné takové referenční zakázky byla dodávka a instalace regálového systému.
Zadavatel si v této souvislosti dovoluje připomenout, že splnění technické kvalifikace lze prokázat
např. i prostřednictvím poddodavatele (viz čl. 4.2 ZD), případně společnou nabídkou více dodavatelů
dle čl. 4.3 ZD.

S ohledem na povahu dotazu a upřesnění textu zadávací dokumentace přistupuje zadavatel k
prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku čtrnácti (14) pracovních dnů, nově
tedy do 08. 08. 2022 - 10:00 hod.
Zadavatel současně upravuje Zadávací dokumentaci, v níž barevně odlišuje její změny a přikládá ji
jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1.

V Praze dne 19. 07.2022
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