název dokumentu:

zadavatel:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupen:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

název zakázky:

Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické
ochrany na skladech PHM v ČEPRO, a.s.

číslo evid. z VVZ / druh:

Z2018 – 030742 ; podlimitní zakázka v režimu soutěžního dialogu

č.zakázky zadavatele:

197/18/OCN

Podle ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni
zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), poskytuje tímto zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace na
základě žádosti dodavatele ve veřejné zakázce „Pořízení monitorovacího software a integrace systémů
technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s.“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 9. 2018
pod evidenčním číslem F2018-030742.
Dotaz č. 1:
V příloze č. 3 zadávací dokumentace kapitole 3 odstavec 3a) je mimo jiné požadováno následující oprávnění k
podnikání: „Živnostenský list provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,
Dle našeho názoru nesouvisí tato činnost s předmětem veřejné zakázky, a tudíž je požadována nad rámec
nutného. Náš dotaz zní, zda nepřehodnotí zadavatel požadavek na doložení tohoto oprávnění.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Poradce zadavatele, který vyhotovil část kvalifikační dokumentace obsahující požadavky na prokázání profesní
způsobilosti dodavatele v bodu 3.2. Kvalifikační dokumentace, jejichž součástí je i požadavek na doložení
živnostenského listu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vycházel při stanovení tohoto požadavku
z obvyklé praxe, kdy v rámci výstavby STO mohou být tyto činnosti nezbytné, nebo jsou přímo součástí výstavby
STO jako požadavek objednatele.
Může se jednat například o stavby či demontáže oplocení, bran a obdobných či souvisejících mechanických
prvků, dále pak zejména o zemní práce, tj. např. výkopy a související činnosti. V podmínkách objektů zadavatele
se takové činnosti dají očekávat, a proto je nezbytné, aby dodavatel pro plnění veřejní zakázky disponoval touto
živností nebo jinou osobou s touto živností.
Zadavatel tedy na doložení této profesní kvalifikace nadále trvá. Současně upozorňuje dodavatele, že pokud
sám tímto živnostenským listem nedisponuje, může využít institutu prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných
osob postupem dle bodu 8 Kvalifikační dokumentace.
Lhůta pro podání žádostí o účast zůstává a je stanovena do 29. 10. 2018 do 11´00 hod. na internetovou
adresu profilu zadavatele: https://zakazky.ceproas.cz/vz00000822 .
V Praze dne: 15. 10. 2018
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