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Plzeň 14. 7. 2022

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Název interní zakázky:

Nátěry trakčních stožárů

Zadavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavateli interní zakázky zadávané v souladu s ust. § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, byla doručena dne 13. 7. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací
dokumentace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1
O kolik m2 jde orientačně při 500ks stožárů?
Odpověď zadavatele:
Velikost plochy záleží na typu stožárů, jedná se orientačně o 6 – 11 m2 na jeden stožár.
Dotaz č. 2
Rozumíme tomu správně, že jde o 3 vrstvy nátěru, a to základní antikorozní červenohnědá vrstva na
obroušená místa, potom základní nátěr a nakonec vrchní nátěr?
Odpověď zadavatele:
Základní antikorozní červenohnědá vrstva jen na vybroušená místa a na celý stožár následně základní nátěr
a vrchní nátěr.
Dotaz č. 3
Vztahuje se, prosím Vás Čestné prohlášení, kterého vzor tvoří příloha č. 3, i na firmu která má sídlo na
Slovensku?
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Odpověď zadavatele:
Ano, Čestné prohlášení se vztahuje i na firmy mající sídlo mimo Českou republiku.
Dotaz č. 4
Co se týká dokladů o oprávnění k podnikání a dokazující příslušné živnostenské oprávnění anebo licenci jako
řemeslnou živnost Malířství, lakýrnictví, natěračství, tak na Slovensku jsou všechny zahrnuté pod činností:
Dokončovací stavební práce pří realizaci exteriérů a interiérů pod číslem 4302 (můžete vidět v příloze), kterou
máme ve výpise obchodního registru.
Je to prosím Vás dostačující pro splnění profesní způsobilosti?
Odpověď zadavatele:
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit
obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Vámi doložený doklad tedy
bude dostačující pro splnění profesní způsobilosti. Doklad ve slovenském jazyce se předkládá bez překladu,
viz § 45 odst. 3 ZZVZ.
Dotaz č. 5
Při doložení Výpisu registra Slovenskej republiky je třeba jeho úřední překlad?
Odpověď zadavatele:
Dle § 45 odst. 3 ZZVZ se doklady ve slovenském jazyce předkládají bez překladu, není tedy nutný úřední
překlad.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Zdeňka Kodýtková
administrátor veřejných zakázek
právní oddělení
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