VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 3
k veřejné zakázce

„Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod,
kanalizace“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota zakázky
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Stavební práce
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
13.170.489,- Kč bez DPH
11. 09. 2019

Veřejná zakázka je zadávána společným zadáváním v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb. na
základě Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky. Na základě této Smlouvy je za účastníky
Smlouvy oprávněna jednat Renata Oulehlová, starostka města Sokolov (dále také jako „vedoucí
účastník společného zadávání“).

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Vedoucí účastník společného zadávání:
Název:
Město Sokolov
Sídlo:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:
00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:
Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:
Účastník společného zadávání:
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Statutární zástupce:

Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města Sokolov
tel. +420 354 228 284,
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz
Sokolovská vodárenská, s.r.o.
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
26348675/CZ26348675
Ing. Vladimír Urban, prokurista

Vedoucí účastník a účastník společného zadávání budou označováni dále jen jako „Zadavatel“

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím
systému E-ZAK dne 07. 10. 2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
Dotaz:
Dobrý den,
dle Zadávací dokumentace zadavatel požaduje pro splnění technické kvalifikace na pozici
stavbyvedoucího autorizovanou osobu v oboru dopravní stavby, ale v příloze č. 2a - Čestné prohlášení
je na pozici stavbyvedoucího v textu uvedena autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby. Tímto
žádáme zadavatele o upřesnění v jakém oboru má být autorizace a kvalifikace stavbyvedoucího
doložena, případně o úpravu přílohy č. 2a - Čestné prohlášení.
Odpověď:
Děkujeme za upozornění.
Zadavatel provedl úpravu přílohy č. 2a (Čestné prohlášení), kterou tímto zveřejňuje. Stále platí
požadavek uvedený v zadávací dokumentaci, že splnění technické kvalifikace stavebního technika
(stavbyvedoucího) má být mimo jiné podloženo osvědčením o autorizaci technika nebo inženýra
v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.

V Sokolově, dne 09. 10. 2019
Zadavatel:

Podpis:

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov
Renata Oulehlová, starostka

