Dne: 03. 11. 2020 Vyřizuje: František Brenčič Tel: + 420 602 657 581

Upřesnění zadávacích podmínek č. 1
V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasílám dodatečné informace
k zakázce „Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 - Plhov Část 1.3 – lokalita Kladská (ulice Kladská, Borská,
Tkalcovská a část ul. Plhovská) 2. a 3 Etapa“, zadávané innogy Energo, s.r.o., zveřejněné na Profilu zadavatele pod
evidenčním číslem P20V00000001 dne 21. 10. 2020.
A. Otázky uchazeče č. 1 a 2, odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v Příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.
Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 1 a 2, odpovědi zadavatele
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Příloha č. 1 – Otázky č. 1 a 2, odpovědi zadavatele.

Č.
dotazu

Dotaz k
dokumentu

Relevantní
část
dokumentu

1.

2.

Příloha č. 6 - 1.4.1.
Kvalifikační
předpoklady

Text dotazu

Odpověď

Jaká je předpokládaná hodnota této zakázky?

Zadavatel předpokládá
hodnotu zakázky 20 mil. Kč.
(položkový rozpočet Příloha
2A + položkový rozpočet
Příloha č. 2B.

V KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI bod 1.4.1. je
požadavek týkající se Technických
kvalifikačních předpokladů – Seznam
ukončených významných zakázek, prosíme o
vysvětlení výkladu textové části „Za plnění
obdobného rozsahu se považuje realizace
zakázek (dle požadavků výše) s celkovou
hodnotou rovnou alespoň poloviční hodnotě
předpokládaného plnění této zakázky.“

Dle Přílohy č. 6 – Kvalifikační
předpoklady, bod 1.4.1, se
jedná o součet 3. obdobných
zakázek. (v tomto případě
tedy 10 mil. Kč)

•

Je tato „poloviční hodnota
předpokládaného plnění“ myšlena V
SOUČTU za všechny 3 obdobné
zakázky, nebo KAŽDÁ obdobná
zakázka musí být „alespoň v poloviční
hodnotě předpokládaného plnění“?

