Zadavatel:
EG.D, a.s.
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 280 85 400
Veřejná zakázka:
„ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE – STAVBY MALÉHO ROZSAHU, SNK, BO NA ZAŘÍZENÍ NN S
PŘIPOJENÍM NA VENKOVNÍ VEDENÍ V OBDOBÍ 2022 – 2024“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).
Shora uvedená veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace
- Elektromontážní práce“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-029020.
EG.D, a.s., jakožto zadavatel této veřejné zakázky, zastoupený společností Consult Care s.r.o., tímto
poskytuje odpověď na dotaz účastníka a dále vysvětlení z vlastní iniciativy.
1) Žádosti o vysvětlení (citace):
1.1.

Žádost o vysvětlení č. 1 (citace)

Vážení,
dovolujeme si vznést dotaz k předložení originálu osvědčení ČKAIT projektanta.
Osvědčení ČKAIT obsahuje citlivý osobní údaj (rodné číslo). Lze jej předložit v prosté kopii se
začerněním tohoto údaje? Daná osoba nesouhlasí se zveřejněním tohoto osvědčení s rodným číslem.
Toto se může týkat i ostatních dokladů například doklad o proškolení osob na práci ve výškách atd.
Děkujeme za odpověď.
Odpovědi zadavatele na žádost o vysvětlení č. 1:
Zadavatel k dotazu uvádí, že nelze předkládat prosté kopie se začerněním jakýchkoliv údajů, jako je
například Osvědčení ČKAIT, jelikož tento dokument neobsahuje osobní údaje spadající do kategorie
citlivých osobních údajů. Ochrana obsažených osobních údajů je zajištěna v souladu se ZZVZ, tj. tyto
dokumenty nebudou uveřejňovány, ale zůstanou pouze součástí spisové dokumentace k veřejné
zakázce. Účastník svojí účastí ve VZ souhlasil se zadávací dokumentací (nevznesl dotazy), kde bylo
uvedeno, že zadavatel, v souladu se ZZVZ bude v rámci součinnosti požadovat dokumenty v originále,
popř. jako konverze. Zadavatel nebude přijímat tedy kopie např. zápisů ze školení apod., pokud
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zadávací podmínky, vysvětlení zadávací dokumentace či jiné procesní dokumenty zadavatele
nestanovují výslovně jinak.
Zadavatel dodává, že zmiňované osvědčení o autorizaci ČKAIT lze v souladu se ZZVZ doložit např. i
formou konkrétního odkazu na webové stránky ČKAIT, kde jsou tyto dokumenty/údaje přístupné.
2) Vysvětlení z vlastní iniciativy:
2.1.

Upřesňující informace k vlastnictví izolačního žebříku

Zadavatel upozorňuje, že je požadován izolační žebřík pro práce pod napětím do 1000V. Důvodem
vlastnictví je zejména skutečnost, že se plošina na některá místa nedostane nebo ji na daném místě
nelze bezpečně ustavit. Pokud to situace umožňuje, je samozřejmě z pohledu bezpečnosti a komfortu
práce vždy lepší použít plošinu.
Zadavatel dále sděluje, že doložení vlastnictví izolačního žebříku se rozhodl akceptovat formou
čestného prohlášení dle podmínek Systému kvalifikace.
2.2.

Upřesňující informace k osvědčení

Zadavatel upozorňuje, že v rámci Výzvy k předložení dokladů dle ustanovení § 122 odst. 3 a násl.
zákona požaduje předložit v originále, popř. jako el. konverze i osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí a dokončení referenčních zakázek dle Systému kvalifikace, jelikož se jedná o doklad o
kvalifikaci.
S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek již uplynula, nedochází ke změně lhůty pro podání
nabídek.
V Praze dne 23. 8. 2021
Consult Care s.r.o.
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