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DODATEČNÁ INFORMACE č. 1
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Nadlimitní veřejná zakázka podle ZZVZ
Veřejná zakázka

ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ
MĚSTA ŠUMPERKA

Název zadavatele:
Město Šumperk.
nám. Míru 364/1, Šumperk 787 01
IČO: 00303461
Dotazy:
Dotaz č. 1
Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace bodu 8.3 Technické kvalifikační
předpoklady § 79 zákona bodu c), kde je uvedeno, že Seznam referenčních zakázek musí být
doplněn kopiemi osvědčení vydaných ze strany klientů dodavatele (tato osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění projekčních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly/jsou práce provede/prováděny řádně a odborně), ale domníváme se, že tento požadavek je
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. Bude tedy dostačující
předložit pouze seznam referenčních zakázek?
Odpověď:

K prokázání požadovaného kritéria technické kvalifikace postačí předložení pouze seznamu
významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Požadované informace o ceně, době a místu
provádění prací a zda byly práce provedeny řádně a odborně budou součástí seznamu.
Nepředložení kopií osvědčení od klientů dodavatele dle bodu 8.3 písm. c) ZD nebude mít za
následek neprokázání splnění požadované technické kvalifikace.
Dotaz č. 2
Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace bodu 8.3 Technické kvalifikační
předpoklady § 79 zákona bodu d), kde je uvedeno, že Zadavatel požaduje prokázání odborné
způsobilosti pro nakládání s odpady. Prokazuje příslušným povolením. Prosíme o objasnění, co
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má na mysli zadavatel odbornou způsobilosti pro nakládání s odpady a jaké požaduje příslušné
povolení?
Odpověď:
Uchazeč předloží, že má buď sám oprávnění k nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, anebo předloží smlouvu uzavřenou s osobou
oprávněnou k nakládání s odpady.
Dotaz č. 3
Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace bodu 8.3 Technické kvalifikační
předpoklady § 79 zákona bodu e) kde je uvedeno Zadavatel požaduje, aby vedoucí realizačního
týmu na úrovni mistra či v obdobném postavení měl minimálně délku praxe v příslušném oboru
min. 5 let - prokazuje se čestným prohlášením. Prosíme o objasnění, zda zadavatel opravdu
požaduje pouze pro prokázání technické kvalifikace délku praxe v příslušném oboru, bez
předložení dosaženého vzdělání? Tudíž vedoucí realizačního týmu může mít i např. základní
vzdělání nebo být vyučen v úplně odlišném oboru a pouze stačí prokázat 5 letou praxi v oboru?
Odpověď :
Ano, požadována je pouze minimální délka praxe v příslušném oboru.
Dotaz č. 4
Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace bodu 8.3 Technické kvalifikační
předpoklady § 79 zákona bodu h) , kde je uvedeno, že Zadavatel požaduje, aby účastník měl ve
výbavě následující minimální technické vybavení (Prokazuje se čestným prohlášením nebo
kopiemi technických osvědčení vozidel. Před podpisem smlouvy vybraný dodavatel doloží ověřené
kopie technických osvědčení vozidel):
- Jedna travní sekačka typu traktorové sekačky se sběrem trávy.
- Jeden zahradní traktor s mulčovačem.
- Tři travní sekačky typu ruční pojízdné sekačky se sběrem trávy.
- Jedna mulčovací sekačka s pojezdem.
- Dva křovinořezy se strunovou hlavou, vyžínacím nožem a pilovým kotoučem.
- Troje zahradní nůžky (benzínové, elektrické, akumulátorové) na údržbu živých plotů.
- Dvě speciální motorové pily pro ošetřování stromů.
- Vysavač listí.
- Drtič větví.
- Nákladní automobil kategorie N1, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny.
- Sněhová radlice.
Může uchazeč splnit požadavek Jedna travní sekačka typu traktorové sekačky se sběrem trávy a
Jeden zahradní traktor s mulčovačem jedním víceúčelovým strojem nebo samojízdnou sekačkou
s vyměnitelnými nástavci?
Odpověď :
Ano, pokud víceúčelový stroj nebo samojízdná sekačka s vyměnitelnými nástavci bude moci být
využita k sečení trávy se sběrem a zároveň i k mulčování, tak postačí mít ve vybavení pouze jeden
takový stroj.
Může si uchazeč výběr pohonu u zahradnických nůžek určit sám?
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Odpověď:
Ano, může. Typ pohonu zahradních nůžek není pro zadavatele rozhodující.
Prosíme o upřesnění, jaké pyly má zadavatel namysli - Dvě speciální motorové pily pro ošetřování
stromů. Zda má namysli běžné pily profesionálního charakteru např. výrobce Husqvarna, Stihl ?
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl ve výbavě dvě speciální motorové pily určené výrobcem
pro profesionální ošetřování stromů.
Zadavatel požaduje - 1 kus vysavače listí. Uzná zadavatel jako stejný stroj motorový postřikovač
nebo foukač?
Odpověď:
Pro účely likvidace spadaného listí zadavatel neakceptuje motorový či akumulátorový foukač ani
postřikovač.
Dodavatel má předložit kopie technického osvědčení vozidel, postačí aby toto osvědčení
dodavatel doložil pouze k nákladnímu automobilu a traktoru? K ostatním uváděným strojům se
nevydávají technické osvědčení, postačí tedy prokázání čestným prohlášením? Uchazeč si dále
dovoluje upozornit, že není povoleno kopírování technického osvědčení vozidel.
Odpověď :
V rámci zadávacího řízení zadavatel akceptuje prokázání tohoto technického předpokladu
čestným prohlášením. Zadavatel požaduje v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy, aby
vybraný dodavatel předložil technická osvědčení vozidel. Z toho vyplývá, že u strojů, které nejsou
považovány za vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel, není
technické osvědčení potřeba dokládat. Pokud vybraný dodavatel nebude schopen předložit
úředně ověřenou kopii technického osvědčení vozidla, předloží v rámci součinnosti před
uzavřením smlouvy originál technického osvědčení, který mu bude následně vrácen.
Pokud budou úředně ověřené kopie technických oprávnění obsahovat osobní údaje, budou tyto
vybraným dodavatelem anonymizovány.

Prodloužení lhůt:
V souvislosti s výše uvedenými změnami a vysvětleními zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek v rámci této veřejné zakázky. Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. října 2018 ve 14.00
hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.října 2018 v 14.00 hodin ihned po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.

S ohledem na posunutí lhůty pro podání nabídek zadavatel upozorňuje, že jistota může být
poskytnuta formou složení peněžní částky na účet Zadavatele (6015-1905609309/0800),
formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty
musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v okamžiku otevírání obálek dle bodu 12
Zadávací dokumentace. Jistota může být účastníkem poskytnuta také formou dle § 41 odst. 3
písm. b) a c) zákona.
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Pro doplnění zadavatel dále uvádí, že v případě, kdy účastník bude podávat svou nabídku
elektronicky, předloží účastník v rámci své nabídky poskytnutí jistoty v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s bodem 10.“Požadavek na poskytnutí
jistoty“ Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „ÚDRŽBA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÝCH
POHŘEBIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA“. V této souvislosti pokud tedy účastník má zájem
podat nabídku elektronicky s originálem bankovní záruky, tak k tomuto zadavatel uvádí, že
v současné době jsou banky v České republice schopny vystavovat bankovní záruky v elektronické
podobě se zaručeným elektronickým podpisem, a to v souvislosti s platným a účinným zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Dále zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že v případě pokud dojde k dalšímu
posunutí termínu pro podání nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení, který by byl až po dni
18.10.2018, musí zadavatel přijímat, v souvislosti s nabytím účinnosti změny zákona č.
134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, pouze elektronické nabídky
účastníků prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, a to výhradně přes
profil zadavatele na adrese https://zakazky.sumperk.cz/vz00000837.

V Šumperku dne: 14.9. 2018

Mgr. Zdeněk Brož
vz. Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta
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