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Dodatečné informace č. 5 

 

Vážení uchazeči, 

sdělujeme dodatečnou informaci č. 5 k veřejné zakázce „Dodávka kuchyňských linek, dveří a 
skříní pro bytové domy, Brno – Líšeň“. Naleznete ji zveřejněnou i na profilu zadavatele 
http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 

 

V souladu s ust. § 49 odst.2 zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen odeslat 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení 
žádosti.  

 

Dotaz  doručený zadavateli dne 12.2.2014: 

 

Žádost o dodatečnou informaci k akci: „Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové 
domy, Brno – Líšeň“ 

 
„V zadávací dokumentaci je v článku 14.2.3, bod 1, Technické kvalifikační předpoklady § 56 
ZVZ uvedeno:  

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: 
 

čestné prohlášení se seznamem dodávek kuchyňských linek (popř. komplexů kuchyní vč. s tím 
souvisejících montážních prací), provedených dodavatelem za posledních 3 roky (roční obrat výše 
v požadovaných dodávkek (především dodávek kuchyňských linek), v jednotlivých letech, musí 
činit minimálně 10.000.000Kč bez DPH). Rozsah prohlášení: název objednatele, název akce, cena, 
doba a místo realizace. 
 
Myslí tím zadavatel, že mají reference dohromady za 3 roky činit 10mio Kč, nebo v každém roce 
10mio Kč tzn. Dohromady 30mio Kč?  
 
Písemné osvědčení od objednatele, dle článku 14.2.3, bod 2, podepsaného oprávněnou osobou, 
(minimálně od tří objednatelů, tj. minimáln ě na 3 zakázek) o řádném plnění těchto prací (prací 
uvedených v seznamu) může být od jakéhokoliv objednatele uvedeného v seznamu dle čl. 14.2.3. 
bod 1?  
 
 
Děkujeme.“ 
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Odpov ěď zadavatele dne 13.2.2014: 
 
Zadavatel vyžaduje předložení čestného prohlášení se seznamem dodávek kuchyňských linek 
(popř. komplexů kuchyní vč. s tím souvisejících montážních prací) provedených uchazečem za 
poslední tři roky, kdy v každém jednotlivém roce musí tyto dodávky činit obrat minimálně 
10.000.000Kč.     
 
Písemné osvědčení předložené uchazečem dle požadavků uvedených ve čl. 14.2.3, bod 2 
zadávací dokumentace, musí být potvrzeno od odběratele nejvýznamnější dodávky (v každém 
jednotlivém roce) uvedené dle seznamu definovaného ve čl. 14.2.3., bod 1 zadávací 
dokumentace. To znamená, že uchazeč předloží minimálně tři písemná osvědčení od 
objednatele podepsaná oprávněnou osobou, o řádném plnění těchto dodávek a prací. Osvědčení 
musí obsahovat:  

- identifika ční údaje objednatele: název, IČ, sídlo  
- údaj o ceně  
- dobu a místo realizace prací  
- u podpisu oprávněné osoby bude hůlkovým písmem uvedeno jméno oprávněné 

osoby a razítko objednatele  
- kontakt na oprávněnou osobu objednatele pro ověření referencí: telefon, email - 

text, že tyto práce – konkrétní určení prací (dodávka a montáž kuchyňských linek vč. 
dodávky zřizovacích předmětů), byly provedeny řádně, odborně a včas,  

 
 

S pozdravem 
Ing. Zdenka Čapková, v.r. 
ředitelka Správy majetku Líšeň, p.o. 
Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno 
 
Doručí se: http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 
    
    

  

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

  

 


