ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel:

Silnice LK a.s., IČ: 287 46 503, se sídlem Československé
armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále
jen „Zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

„Celkové opravy kabin, motorů a jejich příslušenství u vozidel
na údržbu komunikací“ (dále jen „Veřejná zakázka“)

Druh veřejné zakázky a typ
zadávacího řízení:

veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení

Zadavatel tímto rozhoduje o změně zadávací dokumentace Veřejné zakázky, jak následuje:
I.

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky se nahrazuje aktualizovanou Zadávací dokumentací,
která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

II.

Vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se
nahrazuje Vzorem čestného prohlášení, který tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

III.

Vzhledem k výše uvedeným změnám rozhoduje Zadavatel taktéž o přiměřeném prodloužení
lhůty pro podání nabídek a o navazující změně termínu otevírání obálek, a to následovně:
Konec lhůty pro podání nabídek:

19. 2. 2018 do 14:00 hodin

Čas otevírání obálek:

19. 2. 2018 od 14:00 hodin (otevírání obálek bude
zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání
nabídek)

Odůvodnění:
Zadavatel zjistil, že požadavky nastavené v části 4. Zadávací dokumentace (Splnění kvalifikace),
konkrétně v odst. 4.5.3. Technická kvalifikace – seznam významných služeb je možné upravit
způsobem, který bude lépe odpovídat předmětu Veřejné zakázky a potencionálně povede k rozšíření
možného okruhu dodavatelů, a to konkrétně následovně:
4.5.3. Technická kvalifikace - seznam významných služeb
Požadavky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení na
veřejnou zakázku realizoval alespoň následující významné služby:

- jednu či více služeb spočívajících v provádění celkových nebo generálních oprav vozidel komunální
techniky, které jednotlivě či ve svém součtu:
1) dosahovaly hodnoty minimálně 2.200.000,- Kč bez DPH, a současně
2) spočívaly v celkové nebo generální opravě minimálně čtyř (4) kusů vozidel komunální
techniky v průběhu období maximálně šesti (6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Minimální hodnota může být dosažena souhrnně, a to i za více realizovaných jednotlivých služeb
v nižším finančním objemu, přičemž však celkově (v součtu) musí být splněna požadovaná minimální
hodnota a stanovené věcné, množstevní a časové parametry. Pro odstranění jakýchkoli pochybností
Zadavatel uvádí, že výše stanovený požadavek splňuje například dodavatel, který v lednu 2017
realizoval pro jednoho objednatele celkovou nebo generální opravu dvou (2) kusů vozidel komunální
techniky a současně v červnu 2017 realizoval pro jiného či stejného objednatele celkovou nebo
generální opravu dalších dvou (2) kusů vozidel komunální techniky, a to za předpokladu, že souhrnná
hodnota obou uvedených služeb dosahovala alespoň výše 2.200.000,- Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené zjištění přijímá Zadavatel toto rozhodnutí o změně zadávacích podmínek,
kterým se výše uvedená Technická kvalifikace upravuje a mění a současně se v souladu s § 99 odst. 2
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přiměřeně prodlužuje lhůta pro podání
nabídek.

V Jablonci nad Nisou dne 26. 1. 2018
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