Zadavatel:

SAKO Brno, a.s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Veřejná zakázka:
„Demolice likusové stavby obsahující azbest v areálu SAKO Brno, a.s.“
Veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Společnost SAKO Brno, a.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dvě
(2) žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dotaz č. 1 ze dne 15. 4. 2021:
„Ve výkazu výměr nebyly nalezeny položky týkající se bouraných venkovních ploch
(betonový chodník + asfaltobetonová plocha).“
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
Zadavatel poskytuje na dotaz č. 1 toto vysvětlení zadávací dokumentace:
„Součástí bouracích prací budovy "Likus" je i bourání venkovní zpevněné plochy betonového a asfaltového chodníku, viz popis v textové části (Technická zpráva č.21-0301-0001-00-002, strana 7, bod 4, poslední odrážka) a zobrazení a popis na v. č. 21-03-010001-00-006.
Ve výkazu výměr je toto bourání uvedeno v souhrnné základní položce pod poř. č. 9 v oddíle
98 Demolice.“
Dotaz č. 2 ze dne 18. 4. 2021:
„Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč je třeba na zakázku [*****] třeba referencí tří staveb
za 6 mil. Kč bez DPH? Potažmo když se jedná kromě demolice objektu pouze o celkem
banální sundání azbestocementové krytiny ze střechy objektu + zanedbatelné množství
azbestu uvnitř. Demoliční práce v rozsahu 6 mil. Kč bez DPH [*****] - provádí v ČR jen pár
firem a tento požadavek je dle mého názoru vzhledem k rozsahu Vaší demolice vyloženě
diskriminační. Děkuji za odpověď“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Zadavatel poskytuje na dotaz č. 2 toto vysvětlení zadávací dokumentace:
„Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci stanovenou technickou kvalifikaci za účelem
prokázání lidských a technických zdrojů a zkušeností nezbytných pro plněné veřejné
zakázky v odpovídající kvalitě.
Z tohoto důvodu zadavatel pro prokázání technické kvalifikace uchazeče požaduje, aby
prokázal realizaci alespoň těchto stavebních prací za posledních 8 let:
tří (3) stavebních prací s minimální hodnotou investičních nákladů ve výši 6 miliónů Kč bez
DPH u každého jednotlivého projektu a
alespoň jedné (1) stavební práce zahrnující i demolici stavby obsahujícího nebezpečný
odpad s minimální hodnotou investičních nákladů ve výši 2 miliónů Kč bez DPH.
V dotazu je chybně uvedeno, že zadavatel požaduje demoliční práce v rozsahu 6 mil. Kč
bez DPH. Zadavatel požaduje prokázání pouze jedné (1) stavební práce zahrnující i
demolici stavby obsahující nebezpečný odhad s minimální hodnotou investičních nákladů
ve výši 2 miliónů Kč bez DPH.
Dle názoru zadavatele není uvedený požadavek nepřiměřený ani diskriminační vzhledem
k povaze a rozsahu veřejné zakázky.“
V Brně dne 19. 4. 2021
SAKO Brno, a.s.
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje

