Zadavatel:
město Nový Jičín
se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
Název veřejné zakázky:
„Výběr provozovatele tepelného hospodářství města Nový Jičín “

koncese na služby, zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Vysvětlení zadávací dokumentace II.
dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ
Zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení
zadávacích podmínek. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu
a připojuje příslušné vysvětlení.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (obdržena dne 13. 9. 2018):
V požadavcích na prokázání technické kvalifikace je uvedena podmínka provozování dvou
tepelných hospodářství s minimální dodávkou 100 000 GJ/rok za období posledních 5-ti let.
Lze považovat za splnění kvalifikace dodávku tepla z jednoho zdroje do dvou samostatných
soustav rozvodů tepla, každá nad 100 000 GJ/rok, nebo je podmínkou dodávka ze dvou
samostatných zdrojů do soustavy rozvodů tepla? Ostatní podmínky zadávacího řízení jsou
splněny.
Informace zadavatele k žádosti (poskytnuty dne 18. 9. 2018):
Zadavatel uvádí, že v rámci kvalifikace je, mimo jiné, požadováno doložení provozování dvou
tepelných hospodářství, přičemž v rámci každého z nich musel dodavatel zajišťovat výrobu a
dodávky tepelné energie v rozsahu minimálně 100.000 GJ v rámci jedné soustavy zásobování
tepelnou energií. Pro splnění požadavku je irelevantní, kolik zdrojů tepla a soustav rozvodů
tepla existuje v rámci jednoho dodavatel provozovaného tepelného hospodářství. V případě
situací popsaných v dotazu bude tedy z hlediska prokazování kvalifikace rozhodné, zda je
výroba a dodávka tepelné energie v příslušném rozsahu realizována v rámci tepelného
hospodářství jedné, či více osob.
------------------------------------------------------Nové informace:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (obdržena dne 20. 9. 2018):
1.
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V části 5.4 zadávací dokumentace Zadavatel uvádí požadavky pro splnění Technické
kvalifikace. Uvedené požadavky v této části zadávací dokumentaci nejsou jednoznačně
vymezeny. Pro vyloučení pochybností se dotazujeme, zda-li bude Zadavatel jednoznačně
považovat zakázku, jejímž předmětem je "Provozování tepelného hospodářství města Nový
Jičín", za zakázku, která odpovídá požadavkům na významnou službu dle této části zadávací
dokumentace. U této zakázky Zadavatel sám figuruje jako Objednatel, a tudíž je mu objem a
rozsah této zakázky dobře znám

2.
V části 5.4 zadávací dokumentace Zadavatel uvádí požadavky pro splnění Technické
kvalifikace tím, že požaduje předložení poskytnutí významných služeb. Z textu plyne, že se má
jednat o služby poskytované pro 3. osoby ("zakázky"). Bude za splnění tohoto požadavku
považováno provozování městského SZTE ve vlastnictví dodavatele, do kterého jsou
realizovány dodávky tepelné energie v požadovaném objemu z výrobny taktéž ve vlastnictví
dodavatele? Nejedná se tedy o službu pro 3. osoby, ale o provozování vlastního SZTE,
prostřednictvím kterého je tepelná energie dodávána 3. osobám napojeným na SZTE.

Informace zadavatele k žádosti (poskytnuty dne 25. 9. 2018):
Ad 1.
Zadavatel sděluje, že institut vysvětlení zadávací dokumentace nenahrazuje proces posouzení
kvalifikace. Zadavatel k tomu nicméně dále uvádí, že požadavky na obsah referenční zakázky
přirozeně nemohou překročit mantinely dané rozsahem, v jakém má být tepelné hospodářství
provozováno pro zadavatele.

Ad 2.
Zadavatel k dotazu obecně uvádí, že za významnou službu je možné považovat pouze plnění
realizované pro třetí osobu (tím bez dalšího nemůže být správa vlastního majetku
dodavatele).

V Brně dne 25. 9. 2018

Město Nový Jičín
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Martin Látal, advokát
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