Zadavatel:
E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400
Veřejná zakázka:
„Stavby na klíč v období 2019–2021“
Evidenční číslo VZ: Z2018-024693

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.
Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 3. 8. 2018 a 7. 8. 2018 níže uvedené žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:
Dobrý den,
v požadovaném obratu na sudé části je v poznámce uvedeno: "V případě, že dodavatel nevede
účetnictví, uvede jako alternativu obratu údaj o Dílčím základu daně nebo ztráty ze samostatné činnosti
podle §7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (řádek 37) v souladu s
přiznáním k DPFO....." Na tomto řádku č. 37 DPFO je údaj o již zisku firmy, ne údaj o obratu, neměl by
to být řádek č. 101 - Příjmy podle §7 zákona (což je obrat firmy)?
Děkuji.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že odkaz na řádek č. 37 přiznání k DPFO byl v předmětné
poznámce uveden nesprávně.
Zadavatel tedy v tomto smyslu upřesňuje shora uvedené ustanovení bodu 10.1 Kvalifikační
dokumentace, které nově zní takto:
•

V případě, že dodavatel nevede účetnictví, uvede jako alternativu obratu údaj o příjmech podle
§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Příloha č.1, řádek
101) v souladu s přiznáním k DPFO odevzdaným příslušnému Finančnímu úřadu. V případě
zahraničního dodavatele se postupuje analogicky.

Revidovaná Kvalifikační dokumentace a rovněž její Příloha č. 2 jsou přílohou tohoto vysvětlení č.4.

Dotaz č. 2:
Dobrý den paní Gebauerová,
měla bych na Vás dotazy ohledně veřejné zakázky: Stavby na klíč 2019 - 2021. Dostala jsem se k
příloze č. 5a + 5b a můj dotaz zní:
Pokud chceme žádat o lokalitu Brno, Prostějov a Znojmo, tak to znamená, že budu potřebovat 3x přílohu
č. 5a + 3x příloha č. 5b? A osoba, která bude uvedena u požadavku v prohlášení 5a (i ve více bodech)
nesmí již figurovat v prohlášení 5b stejné lokality tak i jiné?
S pozdravem

Odpověď zadavatele:
K uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že přílohu č.5a, resp. 5b Kvalifikační dokumentace (formulář
pro uvedení seznamu pracovníků), předloží dodavatel v souladu s bodem 11.1.2.6 Kvalifikační
dokumentace (dále jen „KD“) samostatně pro každou část veřejné zakázky, do které podává žádost
o účast.
V případě podání žádostí do lichých i sudých částí VZ ve shora zmíněných lokalitách je tedy třeba
předložit 3x přílohu č. 5a a 3x přílohu č. 5b.
Jen a pouze v jedné části VZ, tj. v jedné příloze č. 5 mohou být v souladu s bodem 11.1.2.6 KD uvedeny
osoby na následujících pozicích:
•
•

osoba s odbornou kvalifikací na zařízení do 1000V, min. dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a
osoba s odbornou kvalifikací na zařízení do 1000V, min. dle § 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Uvede-li tedy dodavatel konkrétní osobu na výše uvedené pozici v příloze č. 5a pro lokalitu Brno, pak
tuto osobu již nemůže uvést v příloze č. 5b pro lokalitu Brno, ani v žádné z příloh č. 5 pro lokalitu Znojmo
či Prostějov.
Osoby na všech zbývajících pozicích se mohou vyskytovat opakovaně v libovolném počtu částí.
Pro úplnost zadavatel doplňuje, že v rámci jedné části VZ, tj. v jedné příloze č. 5, může být osoba, která
splňuje požadavky definované u vícero pozic, uvedena u každé z nich (bod 11.1.2.5 KD).

II.
Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení se lhůta pro podání žádostí o účast
neprodlužuje a končí tedy 30. 8. 2018 v 11:00 hod.

V Českých Budějovicích dne 8. 8. 2018
podepsal Mgr.
Mgr. Monika Digitálně
Monika Gebauerová
Datum: 2018.08.08
Gebauerová 17:19:52 +02'00'

E.ON Distribuce, a.s.

