Veřejné zakázky s.r.o., Praha 1, Revoluční 724/7, PSČ 110 00
Tel./fax: 222 261 468, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

V Praze dne 20. 6. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci
ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:

E.ON Distribuce,a.s. a TO Servisní s.r.o.

Sídlo zadavatele:

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a
Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice

Název veřejné zakázky:

Rozvaděč Otrokovice

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Otázka č. 1
Znění dotazu
V ZD čl. 5.6.2 Seznam techniků a technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci je
uvedeno:
Šéfmontér:
- osvědčení pro řízení činnosti na elektrických zařízeních prováděných dodavatelem způsobem dle § 8
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
ZD
5.10 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí a doklady zahraničních dodavatelů
Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje v souladu se zákonem doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem.
Je možné v rámci prokázání splnění požadavků na odbornou kvalifikaci zahraničního šéfmontéra, kterým
tuzemský dodavatel prokazuje splnění své technické kvalifikace, nahradit u šéfmontéra osvědčení dle § 8
vyhlášky č. 50/1978 Sb čestným prohlášením dodavatele za předpokladu, že právní řád země šéfmontéra
obdobný doklad nevydává?
Znění odpovědi
Zadavatel uvádí, že v rámci odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nemůže předjímat,
jakým způsobem bude posouzen konkrétní postup dodavatele v rámci podání nabídky. Obecně zadavatel
uvádí, že pokud se v nabídce bude vyskytovat situace, kdy dodavatel bude prokazovat kvalifikaci získanou
v zahraničí a doklady zadavatelem požadované v rámci zadávací dokumentace v souvislosti s prokazovanou
kvalifikací v místě získané kvalifikace nejsou vydávány, tedy prokázání kvalifikace bude doloženo čestným
prohlášením, zadavatel bude postupovat v souladu se ZZVZ a pravidly uvedenými v zadávací dokumentace.

Zadavatel současně doplňuje, resp. mění zadávací dokumentace. Konkrétně přidává nové znění kupní
smlouvy v revizích.
V návaznosti na tuto změnu prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 15. 7. 2019, 10:00.
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