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DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď na dotaz zájemce a up esnění ze strany zadavatele
Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Adresa č.p.: Kladská 1521, 547 01 Náchod
IČ:48172928
Zastoupený: Ing. Du an Tér, p edseda p edstavenstva a editel společnosti

V Rychnově nad Kně nou, dne 15.11.2013
Z pově ení zadavatele ve ejné zakázky Skupinový projekt Metuje, Kanalizace Hronov - Zbečník
zadané v otev eném podlimitním ízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném
znění, Oznámením o zakázce ve Věstníku ve ejných zakázek pod. ev. č. 360596, reagujeme na dotaz
zájemce:
Dotaz č. 1
Zadavatel v Zadávací dokumentaci a pokynech pro zpracování nabídky

pro splnění technického

kvalifikačního p edpokladu uvádí, e dodavatelé mají do nabídky dolo it osvědčení dodavatel

vydaných

objednateli v těchto parametrech:
A: MIN. 2 STAVBY NA VÝSTAVBU ČI REKONSTRUKCI GRAVITAČNÍ KANALIZACE S MIN. 300, VE VÝ I
MIN. 35 MIL. KČ BEZ DPH, ZA KA DOU Z NICH
B: MIN. 2 STAVBY NA VÝSTAVBU ČI REKONSTRUKCI GRAVITAČNÍ KANALIZACE, VČETNĚ TLAKOVÉ
KANALIZACE S MIN. 2 P EČERPÁVACÍMI STANICEMI, VE VÝ I MIN. 35 MIL. KČ BEZ DPH, ZA
KA DOU Z NICH.
V této souvislosti se dotazujeme na následující:
1„ K po adavku A: Dodavatel disponuje osvědčeními vydanými objednateli, která jsou
v hodnotě vy

ádově

í ne po aduje zadavatel, nicméně součástí plnění bylo provedení také gravitační

kanalizace o DN ni

í ne DN 300. Co je zcela logické, a to z d vodu provádění díla jako celek, tj.

včetně kanalizačních p ípojek. Dodavatel se dotazuje, zda-li zadavatel uzná osvědčení dodavatele
vydanými objednateli, kde jsou uvedeny i ni

í DN profil kanalizace. M

e zadavatel specifikovat

po adavek na min. délku gravitační kanalizace o DN 300 a více/osvědčení?
2„ K po adavku A: Uzná zadavatel osvědčení vydanými objednateli, kde se popisuje provedení
gravitační kanalizace a také tlakové kanalizace, p ičem finanční objem části realizovaných prací a
dodávek u gravitační kanalizace spl ují po adavky zadavatele na hodnotu vy
DPH/osvědčení?

í ne 35 mil. Kč bez
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3„ K po adavku B: V dal ím po adavku zadavatel uvádí,

e dodavatel musí prokázat osvědčení

vydanými objednateli, jejich součástí jsou mj. také min. 2 p ečerpávací stanice. Chápe dodavatel
správně, e je po adován tento počet p ečerpávacích stanic u ka dého osvědčení/stavby (tj. min.
po adavek je 2 x 2 p ečerpávací stanice„?
Odpověď:
Odpověď:
Ad 1„ ANO, zadavatel uzná osvědčení dodavatele/uchazeče vydané objednatelem, kde jsou uvedeny i ni

í

profily ne DN 300, ale součástí dané zakázky musí být min. DN 300. Zadavatel nespecifikuje, kolik metr
min. DN 300 musí být součástí dané reference/akce, jeliko by se mohlo jednat o p ípadnou diskriminaci
uchazeč . Tedy reference musí obsahovat min. DN 300, ale samoz ejmě i profily ni

í.

Ad 2„ Gravitační kanalizace (resp. její výstavba či rekonstrukce„ musí být v min. finančním objemu 35 mil. Kč
bez DPH. To znamená,

e součástí reference samoz ejmě m

e být i tlaková kanalizace, ale objem

gravitační kanalizace musí být v min. finančním objemu 35 mil. Kč bez DPH, u ka dé z nich.
Ad 3„ Ano, zájemce chápe správně, e je tento počet po adován u ka dé reference, tedy za ka dou z nich.
A dále Vám podáváme informaci o provedení nápravy v souvislosti s daným výběrovým ízením. Provedení
nápravy se týká situace, kdy zadavatel nedopat ením uve ejnil textovou část na profilu zadavatel
s jednodenním zpo děním.
Z vý e uvedeného d vodu rozhodl zadavatel o prodlou ení lh ty na podání nabídek, a to takto:
Lh ta pro podání nabídek končí dne 19.12.2013 v 8:30
8:30 hodin.
Nabídky budou p ijímány u osoby pově ené zadavatelskými činnostmi v dy v pracovních dnech od 08:00
hod do 16:00 hod. V poslední den lh ty budou nabídky p ijímány pouze do 8:30
8:30 hodin.
Nabídky podané po uplynutí lh ty pro podání nabídek komise nebude otevírat.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 19.12. 2013 v 8:31
8:31 hod.,
hod. v zasedací místnosti DABONA
s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kně nou.
Zadavatel za le do Věstníku ve ejných zakázek Opravné oznámení o zakázce s opravenými termíny.

.............................................
osoba pově ená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.

