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Dodatečné informace č. II - změna požadavků na prokázání technických
kvalifikačních předpokladů, změna lhůty pro podání nabídek a termínu
otevírání obálek v rámci otevřeného zadávacího řízení
,,Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný“
Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,
z pověření zadavatele, Sdružení Český ráj, se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupeného PhDr. Hanou Maierovou, předsedkyní sdružení, Vám zasíláme informace týkající se
změny požadavků zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“),
prodloužení lhůty pro podání nabídek a změny termínu otevírání obálek.
Změna požadavků zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle
§ 56 odst. 3 písm. a) zákona
Na základě podané námitky zadavatel upravuje své požadavky na prokázání splnění této části
kvalifikace (tedy bodu 6.4.1. zadávací dokumentace) následujícím způsobem:
6.4.1.

Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem
v posledních 5 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky
v oblasti dopravního a mostního stavitelství s finančním objemem každé z nich min. 15
mil. Kč bez DPH. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční
objem, doba plnění, název a kontakt na objednatele.
Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či podepsaná objednateli o řádném
provedení těchto, v seznamu uvedených zakázek, ze kterých musí vyplývat název a
finanční objem uvedené zakázky, doba a místo plnění, a zda byly práce provedeny řádně a
odborně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech.
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem prokáže, že
v posledních pěti letech realizoval jako generální dodavatel alespoň 5 obdobných zakázek,
z nichž:
• min. 1 zakázka s finančním objemem min. 30 mil. Kč bez DPH,
• min. 1 zakázka zahrnující výstavbu či rekonstrukci cyklostezky či stezky pro
cyklisty a pěší (zadavatel zrušil svůj požadavek na předložení obdobné zakázky,
která by zahrnovala výstavbu či rekonstrukci cyklostezky či stezky pro pěší)
• min. 1 zakázku zahrnující stavbu či rekonstrukci mostního tělesa
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Změna lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání obálek
V souvislosti s výše uvedeným bude prodloužena lhůta pro podání nabídek a stejně tak změněn
termín otevírání obálek s nabídkami, a to následujícím způsobem:
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13.09.2011 v 11:00 hodin. Místo, způsob podání a
zpracování nabídek je neměnné.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v zasedací místnosti Sdružení Český ráj, na adrese Markova
311, Turnov, dne 13.09.2011 ve 14:00 hodin.
V případě, že zadavatel obdrží nabídky dle původní lhůty pro podání nabídek (tedy do
22.08.2011 do 11:00 hodin), budou tyto nabídky zaslány (doručeny) zpět dotčeným uchazečům.
Ostatní požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách zůstávají neměnné. Omlouváme za
způsobené nepříjemnosti a těšíme se na Vaše nabídky.
Tyto dodatečné informace budou zaslány všem přihlášeným zájemcům a změny zároveň zveřejněny
v IS VZ US.

S pozdravem

Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností
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