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Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Město Havlíčkův Brod vyzvalo dodavatele k podání nabídky v zjednodušeném podlimitním zadávacím
řízení na dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna
Rozkoš, Havlíčkův Brod“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. podává následující vysvětlení:
Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Žádáme o vysvětlení odstavce požadavků na prokázání kvalifikace a způsobilosti, který je uveden ve
Výzvě k podání nabídek. Je nutné do nabídky předkládat dokumenty o zaměstnání osob zdravotně
znevýhodněných s organizacemi, které se zaměstnáváním zabývají, i když tyto osoby naše firma
zaměstnává ?
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Splnění kvalifikace a způsobilosti se prokazuje čestným prohlášení, které zadavatel vložil do krycího
listu. Tedy v nabídce není třeba předkládat dokumenty o zaměstnání osob zdravotně znevýhodněných.
V souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb. vyzve zadavatel vybraného dodavatele
k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, jejichž předložení je podmínkou pro uzavření smlouvy.
Zadavatel v souladu se zásadami sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovativnosti (§ 6
zákona č. 134/2016 Sb.) požaduje, aby každý z uchazečů při realizaci zakázky zaměstnal osoby se
zdravotním znevýhodněním a to v souhrnném objemu 50 hodin za celou stavbu.
Ve výzvě k podání nabídky upřesnil způsob prokázání této způsobilosti a to tak, že uchazeč prokazuje
způsobilost předložením smlouvy uzavřené s organizací či prohlášením statutárního zástupce
organizace či obdobným dokumentem vydaným organizací, která se zaměstnáváním osob se
zdravotním znevýhodněním zabývá. Pokud se uchazeč přímo zabývá zaměstnáváním osob se
zdravotním znevýhodněním, tak není povinen uzavírat smlouvu s jinou organizací, která se
zaměstnáváním osob se zdravotním znevýhodněním zabývá, ale předloží prohlášení statutárního
zástupce či prokáže obdobným dokumentem vydaný organizací, z kterého bude naprosto zřejmé, že
způsobilost splňuje v plném rozsahu.
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