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Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

 

V souvislosti s doručením žádosti 

Nádražní“, Vám v souladu s ustanovením

pozdějších předpisů předkládáme tyto dodate

1.  

Dotaz: 

Uchazeč se ptá, zda je možno, aby bylo uvoln

v zápisu o převzetí dokončeného díla, když kolauda

Odpověď: 

Město má zájem na plnění bez jakýchkoliv 

v obchodních podmínkách. Uvedený zp

v rozporu s žádným právním předpisem.

2.  

Dotaz: 

Zadavatel požaduje pro splnění technického kvalifika

rekonstrukce tramvajové dráhy. Mů

osvědčení objednatele, kde se bude jednat o kolejovou dráhu v

Odpověď: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci specifikoval p

odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o ve

stanovil minimální míru uvedeného kvalifika

realizoval min. 2 výstavby či rekonstrukce tramvajové dráhy o min. finan

DPH/1zakázka. 

Z pohledu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

kategorii drah. Obě dráhy navíc nemají totožné konstruk
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zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Rekonstrukce 

 o dodatečné informace k veřejné zakázce označ

anovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn

tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doru

 se ptá, zda je možno, aby bylo uvolnění pozastávek vázáno pouze na odstran

eného díla, když kolaudační souhlas zajišťuje objednatel? 

ní bez jakýchkoliv vad. Z toho důvodu váže pozastávku zp

obchodních podmínkách. Uvedený způsob smluvního sjednání pozastávky (neboli zádržného) není 

ředpisem. 

ění technického kvalifikačního předpokladu mimo jiné min. 2 výstavby 

rekonstrukce tramvajové dráhy. Může uchazeč prokázat tento kvalifikační př

ení objednatele, kde se bude jednat o kolejovou dráhu v metru? 

zadávací dokumentaci specifikoval požadavek na technické kvalifikační př

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších p

uvedeného kvalifikačního předpokladu – mj. že dodavatel v

či rekonstrukce tramvajové dráhy o min. finančním objemu 10 mil. K

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, se v případ

avíc nemají totožné konstrukční a geometrické uspořádání (žlábkové kolejnice, 
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Rekonstrukce ul. Nádražní“ 

ejné zakázce označené „Rekonstrukce ul. 

řejných zakázkách, ve znění 

ění doručených žádostí:  

ní pozastávek vázáno pouze na odstranění vad uvedených 

 

vodu váže pozastávku způsobem uvedeným 

sob smluvního sjednání pozastávky (neboli zádržného) není 

okladu mimo jiné min. 2 výstavby či 

ční předpoklad předložením 

ční předpoklady podle § 56 

ění pozdějších předpisů, přičemž 

že dodavatel ve stanoveném období 

čním objemu 10 mil. Kč bez 

řípadě metra jedná o jinou 

řádání (žlábkové kolejnice, 
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kryt trati, výhybky, normy, apod.). S

uvedené minimální úrovni uvedených kvalifika

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 
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kryt trati, výhybky, normy, apod.). S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel trvá na 

uvedené minimální úrovni uvedených kvalifikačních předpokladů.  

ejných zakázek  

 

nosti zadavatel trvá na v zadávací dokumentaci 
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