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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev.č. zakázky:

Ostraha vybraných objektů a areálů provozovaných společností Letiště Praha, a.s.
otevřené řízení
478126

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Letiště Praha, a. s.
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
282 44 532

I.
V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím
podmínkám, které Vám tímto poskytuje včetně odpovědí v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
Dotaz č. 4
V zadávací dokumentaci článku III.4 stanovil zadavatel minimální rozsah splnění technických kvalifikačních
předpokladů. Dodavatel splní technickou kvalifikaci, pokud v posledních 3 letech realizoval minimálně 3
významné služby. Za významnou službu zadavatel považuje zakázku na provádění Fyzické ostrahy a recepčních
služeb na vstupní a vjezdové vrátnici do neveřejného areálu v minimálním finančním objemu 5 mil. Kč bez DPH
za 1 zakázku nebo objem 36 000 střežených hodin/rok za každou jednotlivou zakázku/službu. Chápe uchazeč
správně, že může ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložit 1 zakázku ve finančním objemu 5 mil. Kč
bez DPH a další zakázky o libovolném finančním objemu nebo 3 zakázky každá o objemu 36 000 střežených
hodin za rok?
Odpověď č. 4
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů je nezbytné předložit alespoň tři referenční zakázky, z nichž
každá bude splňovat minimálně jednu ze dvou uvedených podmínek, tedy že její finanční hodnota byla min. 5 mil.
Kč bez DPH nebo byla prováděna v objemu 36.000 hodin za rok. Pokud tedy uchazeč předloží referenční
zakázky, z nichž některá nebude dosahovat min. požadovaného finančního objemu, musí taková zakázka
splňovat požadavek na min. rozsah strážených hodin za rok. U každé předložené zakázky je tak vždy nezbytné
splnit alespoň jeden ze dvou uvedených parametrů. V opačném případě nebude taková referenční zakázka
považována za dostačující pro prokázání kvalifikace.

Mgr. Petr Baxa v.r.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mgr. Petr Baxa
Date: 2014.02.07 21:31:35 +01:00

Mgr. Petr Tvrz v.r.

