Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Veřejná zakázka:
„Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaické elektrárny“
nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v užším řízení
podle ust. § 58 ZZVZ směřující k uzavření rámcové dohody ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 a 99 ZZVZ
Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění
zadávací dokumentace z vlastního podnětu.
Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného
znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11. 1. 2022
Žádost č. 1 ze dne 6. 1. 2022:
Vážení,
dovolujeme si vznést dotaz k zadávací dokumentaci výběrového řízení.
Pro prokázání jednoho člena projektového týmu dle bodu 6.4 b) ii) zadávací dokumentace odpovědný projektant, chceme využít jinou osobu. Tou bude podnikající fyzická osoba. Jaké
její doklady máme předložit?
Základní způsobilost dle bodu 6.1 a profesní způsobilost dle bodu 6.2. a technickou
způsobilosti 6.4 a) a 6.4. b) i) prokazujeme my jako účastník výběrového řízení prostřednictvím
vlastní kvalifikace.
Informace zadavatele k žádosti:
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Přestože se s ohledem na obsah žádosti č. 1 striktně vzato nejedná o žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ, zadavatel k žádosti poskytuje následující
stručnou reakci.
Problematiku prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob upravuje čl. 7.4 zadávací
dokumentace, a to v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel v dalších podrobnostech odkazuje
na společná ustanovení o kvalifikaci v čl. 7 zadávací dokumentace a příslušnou právní úpravu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 18. 1. 2022
Žádost č. 2 ze dne 13. 1. 2022:
Dobrý den,
po prostudování zadávací dokumentace máme dotaz na předmět plnění veřejné zakázky
uvedený v bodu 3.2 písm. d) Odborná pomoc. Není nám jasné, co vše si máme představit
očekávat pod plněním? Uvádíte např. průzkumné práce potřebné pro zpracování DSP v rozsahu
potřebných úprav objektu. Existují ještě nějaké konkrétní požadavky, se kterými zadavatel již
teď počítá, že by mohly být součástí tohoto bodu plnění?
Děkujeme za ujasnění této položky.
Informace zadavatele k žádosti:
Zadavatel v čl. 3.2 písm. d) uvedl jako příklad odborné pomoci průzkumné práce potřebné pro
zpracování DSP v rozsahu potřebných úprav objektu. Nyní konkretizuje, že mezi takové
průzkumné práce může zařadit stavebně-technický průzkum a stavebně-statický průzkum.
Další činností, kterou již nyní zadavatel podřazuje pod tento bod plnění představuje zaměření
objektu před projektováním, a to v situaci, kdy k danému objektu nebude dostupná žádná
stávající dokumentace.
S ohledem na podané vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace zadavatel
prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to následovně:
Konec lhůty pro podání žádosti o účast: 28. 1. 2022 10:00 hod.
Žádost č. 3 ze dne 14. 1. 2022:
Dobrý den,
ve výběrovém řízení se budeme prokazovat referencemi, kde investorem byla fyzická osoba. S
ohledem na Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů nelze poskytnout kontaktní
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údaje. Chceme se tedy zeptat, jestli lze takovouto referenci uznat jako platnou, když dodáme
čestné prohlášení, případně jakou formou dodržet zmíněný zákon.
Děkuji.
Informace zadavatele k žádosti:
Ačkoliv zadavatel není v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ povinen vysvětlení poskytnout, neboť
žádost byla doručena po lhůtě uvedené ve výše zmíněném ustanovení, uvádí k meritu žádosti
následující. Zadavatel stanovil zadávací podmínky tak, že odpovídají zákonu a jsou shodné pro
všechny účastníky zadávacího řízení a je tak na účastníkovi, aby si případně zajistil veškeré
souhlasy tak, aby mohl referenci využít.
V Brně dne 18. 1. 2022
Mgr. Martin
Látal
Digitální
podpis:
18.01.2022
12:18

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)
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