Odpovědi na dotazy uchazeče
Veřejná zakázka – název:
Likvidace nebezpečného odpadu
Číslo veřejné zakázky:
P22V00000441
Dotaz uchazeče č. 1
1.
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil požadavek (dle bodu 12. Obsah a forma nabídky):
Dokumenty dle bodu 5. této zadávací dokumentace
Dotaz:
Není nám zřejmé, co zadavatel myslel touto větou, prosíme o vysvětlení.
Odpověď zadavatele:
Uchazeči vloží do nabídky dle bodu 5 Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace následující dokumenty:
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5.1. Základní způsobilost splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou
čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).
5.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.
Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5.3. Technická kvalifikace
K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje
Seznam min. 2 obdobných dodávek – likvidace nebezpečného odpadu v hodnotě min. poloviny
předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH u každé uvedené akce (Příloha č. 3 Oznámení).
Dotaz uchazeče č. 2
1. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil požadavek (dle bodu 12. Obsah a forma nabídky):
Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou, Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala
údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky s uvedením celkového počtu listů nabídky
Dotaz:
Dle požadavku bodu 4. Zadávací dokumentace se nabídka odesílá do prostředí elektronického tržiště
zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK), je opravdu nutné pro potřeby elektronického
odeslání tisknou celou nabídku a její všechny stránky, následně očíslovat vzestupnou řadou, označit
kapitoly a následně odeslat do systému E-ZAK?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel netrvá na číslování stránek ani na označování kapitol.
Zpracoval Ing. Pavel Švarc
V Havířově dne 23.11.2022

