Zadavatel:
SAKO Brno, a.s.
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
Veřejná zakázka:
„Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z
obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)"
nadlimitní sektorová zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení
s uveřejněním podle ust. § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

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 12. 8. 2021
Žádost č. 1 ze dne 11. 8. 2021:
Vzhledem ke složitosti zakázky, kdy je potřebné vytvořit dodavatelský systém více dodavatelů,
prosíme o posunutí termínu žádosti o účast do 31. 10. 2021.
Informace zadavatele k žádosti:
Zadavatel uvádí, že aktuálně nepředpokládá prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast, a to
zejména z důvodu, že nyní zadavatel požaduje předložit toliko kvalifikační doklady, ne tedy již
například (předběžnou) nabídku. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání žádostí o účast do 15. 9.
2021, tedy cca v délce 2 měsíce.
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021
Žádost č. 2 ze dne 31. 8. 2021:
Vážení,
předmětem shora uvedené veřejné zakázky je návrh a výstavba vysoce účinného zařízení na
kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1) s
předpokládanou hodnotou 2,3 mld. Kč bez DPH – tudíž se jedná o zakázku, která svým
rozsahem je veřejnou zakázkou značného rozsahu a nemalého významu.
V rámci této zakázky stanovil zadavatel požadavky na splnění podmínek účasti (zejména
prokázání technické kvalifikace), které rovněž, co do jejich rozsahu, složitosti a počtu, jsou
značně náročné a složité z hlediska jejich kompletace.
Zadavatel mimo jiné požaduje doložení osvědčení o realizaci významných stavebních zakázek
a složitých technologických celků, které nejsou běžnými stavbami realizovanými v České
republice, jejich realizace však byla provedená v zahraniční. Konstatujeme, že s ohledem na
náročnost požadavků zadavatele ne všichni dodavatelé disponují potřebnými doklady pro
prokázání požadované technické kvalifikace, ale jsou schopní si tuto kvalifikaci a splnění
podmínek zadavatele zajistit prostřednictvím jiné osoby dle § 83 ZZVZ, resp. formou podání
společné nabídky vícero dodavatelů.
Naše společnost hodlá za tímto účelem doplnit potřebnou kvalifikaci zahraničním subjektem,
přičemž v současné době probíhají vzájemná jednání o spolupráci při této zakázce. Jelikož se
jednání vedou se zahraniční právnickou osobou náležící do koncernu, vyžadují tato jednání více
času z důvodu interních předpisů a schvalovacích postupů zahraničního dodavatele v rámci
jeho koncernu, kdy se k takovému jednání vyjadřuje vícero osob. Navíc konstatujeme, že ještě
nadále probíhají dovolené, které vzájemná jednání prodlužují.
Z uvedených důvodů shledáváme lhůtu pro podání žádostí o účast stanovenou na 15.9.2021
jako nepřiměřeně krátkou pro zajištění všech potřebných dokumentů. Dle stávající judikatury a
výkladové praxe však v případě složitých veřejných zakázek je při stanovení lhůty pro podání
nabídek, resp. žádostí o účast nutné dodržet zásadu přiměřenosti a stanovit lhůtu přiměřenou
s ohledem na charakter veřejné zakázky a zadávacího řízení.
Máme za to, že ze strany zadavatele nedošlo k zohlednění složitosti podmínek účasti a jejich
možnému splnění prostřednictvím zahraničních subjektů. Stanovením nepřiměřeně krátké
lhůty pro podání žádostí o účast tak dochází k ovlivnění počtu podaných žádostí o účast a
následně nabídek, a tedy i výběru nejvhodnější nabídky, kdy jsme přesvědčeni, že v případě
prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by
žádost o účast a následně nabídku mohlo podat více uchazečů.
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Žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast u veřejné zakázky „Vysoce účinné
zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II –
linka K1)“ min. o 30 dní.
Informace zadavatele k žádosti:
Zadavatel uvádí, že již v předchozím vysvětlení zadávací dokumentace uvedl, že stanovil lhůtu
pro podání žádostí o účast v délce cca 2 měsíce, tedy dvojnásobek minimální lhůty dle
§ 62 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel je současně hluboce přesvědčen, že se jedná o lhůtu přiměřenou
ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ, přesto pro vyloučení pochybností a zajištění zdárného průběhu
zadávacího řízení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast do 30. 9. 2021.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021
Žádost č. 3 ze dne 3. 9. 2021:
Originál/Original

Překlad/Translation

We hereby express, our strong interest in Tímto vyjadřujeme náš velký zájem o účast ve
participating in the abovementioned tender. výše uvedeném zadávacím řízení. Naše
Our companies have the technical and společnosti

disponují

technickými

a

economic references related respectively in ekonomickými referencemi v oblasti systémů
the domain of the flue gas treatment systems čištění

spalin

a

pecí/kotlů,

které

zde

and of the furnaces/boilers which we enclose přikládáme. V současné době jednáme s
herewith. We are currently negotiating with a velkou českou stavební společností, která bude
large Czech civil engineering company, působit

jako

pověřená

společnost

pro

which will act as the mandated company for konsorcium. Věříme, že je také v zájmu
the Consortium to be. We believe that it is zadavatele,

aby

nám

byla

poskytnuta

also in the interest of the Contracting příležitost zúčastnit se zadávacího řízení tím,
Authority to grant us with the opportunity to že zajistíme velkou kompetenci a zkušenosti
participate in the tender by ensuring our našeho Konsorcia v oblasti spalování odpadu
Consortium’s

great

competence

and a

rozhodně

velkou

ekonomickou

experience in the field of waste incineration konkurenceschopnost. Žádáme o 15denní
and

certainly

great

economic prodloužení lhůty, abychom mohli uzavřít

competitiveness. We apply for a 15-day dohodu s českým partnerem.
extension od the deadline to allow us to
finalise the agreement with the Czech civil
partner.
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Informace zadavatele k žádosti:
Originál/Original

Překlad/Translation

Zadavatel uvádí, že dne 31. 8. 2021 již The contracting authority states that it
prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast already extended the deadline for submitting
z 15. 9. 2021 na 30. 9. 2021, kdy tento krok requests to participate on 31 August 2021
uveřejnil

ve

vysvětlení

zadávací from 15 September 2021 to 30 September

dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. 2021. The contracting authority published this
Vzhledem

k výše

uvedenému

zadavatel step

in

the

explanation

of

tender

nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro documentation No. 2 of 31 August 2021. In
podání žádosti o účast a nepovažuje to ani za view of the above-mentioned, the contracting
nezbytné, jelikož prodloužení zahrnuje de authority
facto i žádost dodavatele.

does

not

envisage

a

further

extension of the deadline for submitting
requests to participate and does not consider
it necessary as the extension de facto also
covers the request of the supplier.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16. 9. 2021
Žádost č. 4 ze dne 16. 9. 2021
Dobrý den, rádi bychom se Vás zeptali, zda by bylo možné prodloužit lhůtu pro podání žádosti
o účast alespoň ještě o týden.
Informace zadavatele k žádosti:
Zadavatel uvádí obdobně jako ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 9. 2021, že již
prodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 30. 9. 2021, kdy tento krok uveřejnil a
odůvodnil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 31. 8. 2021. Vzhledem k výše
uvedenému zadavatel nepředpokládá další prodlouženi lhůty pro podání žádosti o účast a
nepovažuje to ani za nezbytné, jelikož se dle názoru zadavatele jedná o zanedbatelnou dobu,
která navíc nebyla v žádosti nijak odůvodněna.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 23. 9. 2021
Žádost č. 5 ze dne 21. 9. 2021
Dovolte mi jménem nově vznikajícího konsorcia Vás požádat o posunutí termínu pro podání
žádosti o účast nejméně o 14 dní. Důvodem je skutečnost, že poslední člen našeho konsorcia
Stránka 4 z 6

potvrdil svoji účast dne 20.09.2021, jelikož se nečekaně prodloužil interní schvalovací proces
tohoto člena, který bohužel nešlo předvídat. Pevně věříme, že souhlasem k prodloužení lhůty
pro podání žádosti, budeme mít další silné sdružení s dlouholetou tradicí v oblasti technologie
spalování komunálního odpadu a následného čištění spalin.
Informace zadavatele k žádosti:
Zadavatel k žádosti opakovaně uvádí, že je nadále plně přesvědčen, že jím stanovená lhůta pro
podání žádostí o účast v nynější již více než dvojnásobné délce oproti zákonem stanoveným
30 dnům je zcela přiměřená rozsahu předmětu veřejné zakázky, a tedy v souladu se zásadami
zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 1 ZZVZ. I přes výše uvedené je záměrem
zadavatele postupovat za účelem maximalizace hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu a také
kvůli opakujícím se žádostem o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast přistupuje
zadavatel pro zajištění zdárného průběhu zadávacího řízení k prodloužení lhůty pro podání
žádostí o účast do 11. 10. 2021, přičemž toto prodloužení považuje za konečné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 1. 10. 2021
Žádost č. 6 ze dne 1. 10. 2021:
Vážení,
dovolte mi vznést dotaz k požadavku prokázání technické kvalifikace z dokumentu Část 0.b
Kvalifikační dokumentace, který je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vysoce
účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů
(OHB II – linka K1)".
Konkrétně se jedná o odstavec 4.4 písm. c) bodu 3) Stavbyvedoucí (Site Manager). Musí být
souhrn požadavků v tomto bodě splněn pouze jednou osobou?
Informace zadavatele k žádosti:
Zadavatel k žádosti uvádí, že požadavky dle odst. 4.4 písm. c) bod 3 dokumentu „Část 0.b
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE“ musí splňovat jedna osoba, kterou účastníci označí, že se na
této veřejné zakázce bude podílet na pozici Stavbyvedoucí (Site Manager).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 13. 1. 2022
Informace zadavatele:
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Zadavatel z vlastního podnětu přistoupil s ohledem na vývoj projektu k dílčí úpravě/doplnění
některých dokumentů tvořících zadávací podmínky. Předmětné dokumenty tvoří přílohu
tohoto vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 24. 1. 2022
Žádost č. 7 ze dne 24. 1. 2022:
Dobrý den,
bylo by možné dokumenty ve formátu .pdf zaslat v editovatelné podobě např. ve formátu
word? Jedná se nám o dokumenty předkládané v nabídce nebo např. o dohodu o ochraně
důvěrných informací.
Informace zadavatele k žádosti:
Zadavatel k žádosti uvádí, že považuje poskytnuté formáty za dostatečné pro zpracování
předběžné nabídky. Přesto zadavatel zvážil žádost a za účelem hladkého průběhu zadávacího
řízení poskytuje následující dokumenty v editovatelných formátech: „0.g Formuláře pro
technické údaje“, „0.h Room Data Sheet“, „Část II.d Ceny a platební podmínky“, „Část II.h
Garantované parametry“, „Část II.i Smluvní harmonogram“ a „Příloha F1 Poddodavatelé“. Tyto
soubory tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Jiné dokumenty v editovatelné podobě zadavatel
poskytovat nebude a nepokládá to ani za účelné ani za nezbytné.
Zadavatel současně uvádí, že dohoda o ochraně důvěrných informací je podepsána za
zadavatele a je dostupná jen ve verzi zaslané všem účastníkům v rámci výzvy k podání
předběžných nabídek. S ohledem na zachování zcela rovných podmínek vůči všem účastníkům
a dodržení zásad zadávacích řízení ve smyslu § 6 ZZVZ není prostor pro její úpravu.

Mgr. Milan
Šebesta LL.M.
Digitální podpis:
24.01.2022
16:57

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