Dodatečné informace k veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Zadavatel:
Vyřizuje:
Dotaz č.:
Způsob vznesení dotazu:

Zateplení kulturního domu č.p. 1782, Kraslice
Město Kraslice
Bc. Dagmar Hůrková, Mgr. Miloslav Holek – osoba zastupující
zadavatele
1
elektronicky

Otázka

Prosíme o upřesnění následujícího kvalifikačního požadavku:
- Pokud bude autorizovaným technikem osoba, která není u naší
společnosti v zaměstnaneckém poměru a bude tudíž v pozici
subdodavatele, kterým prokazujeme část kvalifikace, je nutné všechny
požadované doklady s tím spojené předkládat již do nabídky, nebo stačí
tuto osobu uvést pouze do seznamu subdodavatelů a doklady
(prohlášení, smlouva o spolupráci,..) předložit až v případě, že naše
společnost bude vybrána jako vítězný uchazeč?

Odpověď

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
1. V čestném prohlášení, které je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, a
které bude součástí nabídky, přeformulujete bod 3 ii) „splňuje profesní
kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 písm. c) ZÁKON
prostřednictvím subdodavatele podle ustanovení § 51 odst. 4), tj. hodlá
využít při realizaci této veřejné zakázky subdodavatele s uvedenou
autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., což může doložit osvědčením o
autorizacích číslo (ČKAIT): ............, jméno osoby pomocí níž
autorizace prokazuje: ..............“
2. V seznamu osob, který je přílohou č. 9 zadávací dokumentace, a
který bude součástí nabídky, uvedete identifikaci subdodavatele a
popíšete část plnění VZ, kterou hodláte zadat subdodavateli. V daném
případě se sloupec „Podíl na plnění VZ v Kč bez DPH dle oceněného
rozpočtu“ nevyplňuje (sloupec slouží pro splnění požadavku SFŽP na
omezení míry subdodávek stavebních prací).
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace – v daném případě podle §
51 odst. 4) písm. a) i b) předloží pouze uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva, a to před jejím uzavřením.

V Sokolově, dne 23.05.2013
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Mgr. Miloslav Holek
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