ZMĚNA VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1.3. Druh veřejné zakázky:
1.4. Druh zadávacího řízení:

Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy
pavilonu D
Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

2. ZMĚNA VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel tímto ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mění výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci následovně:

2.1. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace se v článku 9.3 mění následovně:

9.3 Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace předložit:
a) dle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem
za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Doba posledních 5 let se považuje
za splněnou v případě, kdy stavební práce uvedená v seznamu byla v průběhu této doby
dokončena.
Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň pro splnění předmětné podmínky technické
kvalifikace - dodavatel doloží seznam minimálně 3 zakázek na stavební práce spočívajících
ve výstavbě, přístavbě nebo rekonstrukci objektů v oboru občanské nebo bytové výstavby (dle
definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. – vyjma staveb, které nemají
obdobnou povahu), nebo jiné stavební práce obdobného charakteru v minimální výši minimálně
13.000.000 Kč bez DPH pro každou zakázku zvlášť (cena za celkovou hodnotu referenční
zakázky, tj. komplexní rekonstrukce, přístavba nebo výstavba).
Z celkového počtu 3 zakázek definovaných výše musí být minimálně 1 referenční stavba
realizována za provozu.

Splnění této části technické kvalifikace prokazuje dodavatel předložením seznamu
realizovaných zakázek ve formě čestného prohlášení. Seznam realizovaných zakázek bude
minimálně obsahovat:
-

identifikační údaje objednatele,
přesné označení zakázky,
přesný popis zakázky, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků,
kontaktní osoba objednatele pro ověření reference,
termín realizace zakázky (od – do) s uvedením měsíců a let,
celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH,
podíl účastníka na realizaci tohoto plnění.

2.2. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace se v článku 17 mění následovně:

17. Lhůta a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.02.2022 v 09:00 hodin. Nabídky doručené po uplynutí
této lhůty nebudou zadavatelem do zadávacího řízení přijaty.
Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje na adrese https://zakazky.breclav.eu/.
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provede zadavatel po uplynutí lhůty
pro podání nabídek, a to zpřístupněním obsahu nabídek zadavateli. Otevírání nabídek
je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Zadavatel
při otevírání nabídek v elektronické podobě zkontroluje, zda nabídka byla doručena
ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo
před jejím otevřením manipulováno.

V Břeclavi dne 24.01.2022

JUDr. Roland Vlašic v.r.

