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Dodatečně informace k zadávacím podmínkám Č. 1

dle § 49 zákona Č. l3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dálejen
"zákon o veřejných zakázkách")

Veřejný zadavatel:
Město Chrastava
sídlo: 463 31 Chrastava, nám. 1. máje 1
IČO: 00262871
jednající: Ing. Michael Canov, starosta města

Název veřejné zakázky: "Crúastava - demolice kulturního domu"

Podli:mitni veřejná zakázka je zadána v souladu s ustanoveními § 27 zákona o veřejných zakázkách
v otevřeném řízení.

V Chrastavě dne: 09. 01. 2013

Dodatečné inforrnace k zadávacím podmínkám č. 1

Dne 08. 01. 2013 obdržel veřejný zadavatel dotaz od jednoho ze zájemců o výše uvedenou veřejnou
zakázku. Dotaz byly doručen písenmou formou na e-mailovou adresu osoby zastupující veřejného
zadavatele v zadávacím řízení.

Přesné znění dotazu:

"Zadavatel v Profesních kvalifikačních předpokladech požaduje předložit doklad osvědčující
odbornou způsobilost dodavatele předložením dokladu o autorizaci v příslušném oboru (obor
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování) .
Jakou autorizaci má uchazeč předložit? Obor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování není v
zákoně Č. 360/1992Sb. , §5 odst. 3 uveden."

Odpověď na dotaz;

Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 54 pÍsmo d) zákona o veřejných zakázkách dodavatel
prokáže předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj . dokladu o autorizaci v příslušném oboru.
Příslušným oborem je v daném případě dle § 5 odst. 3 písmo a) zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, obor pozemní stavby.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že veřejný zadavatel neprovedl v rámci dodatečných informací úpravy či změny
zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, lhůta pro
podání nabídek se neprodlužuje. Veřejný zadavatel vyhotovil tyto dodatečné informace k zadávacím
podmínkám v souladu s ustanoveními § 49 zákona o veřejných zakázkách, pňčemž tyto budou
odeslány a uveřejněny v souladu s ustanoveními § 49 odst. 3 zákona o veřejných zak ách.

S pozdravem

Ing. Michael Canov
starosta města


