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Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11

Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel obdržel dne 5. 5. 2022 níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám. Tímto v souladu s § 98
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
zasílám žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Karlovy Vary,
ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č.1 a č.11“.
Ve Výzvě k podání nabídek bod 12.1. d) technická kvalifikace zadavatel požaduje,
aby technik zajišťující vedení stavby – hlavní stavbyvedoucí disponoval autorizací v
oboru pozemní stavby.
Jako odborně způsobilá společnost máme za to, že předmět plnění veřejné zakázky –
sanace skalních stěn je plně v kompetenci autorizovaného inženýra v oboru
geotechnika. Může uchazeč použít při zohlednění této skutečnosti kvalifikaci
„autorizovaný inženýr v oboru geotechnika“?

Odpověď na
dotaz č. 1

Ano, zadavatel připouští u stavbyvedoucího autorizaci v oboru geotechnika.

II. Úprava zadávacích podmínek
Zadavatel upravuje v bodu 12.1, písm. d) Výzvy k podání nabídek požadavek na minimální
úroveň prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ve spojení s písm. d)
ZZVZ, který nově zní (změna označena červeně):
K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby v seznamu techniků, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, byla uvedena osoba splňující minimálně níže uvedené
požadavky:

1

Funkce

Požadované vzdělání, zaměření a praxe

Vedení stavby –
hlavní stavbyvedoucí
(nebo
stavbyvedoucí, příp.
tzv. manažer
stavby) 1

• Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního zaměření;
• Praxe v oblasti stavebních prací se zaměřením na pozemní stavby min. 5 let
(vysokoškolák) nebo min. 8 let (středoškolák); aby osoba dodavatele prokázala
v příslušném oboru celou min. délku praxe
• Autorizace v oboru „pozemní stavby“ nebo „geotechnika“
• Seznam realizovaných významných staveb s uvedením objednatele, názvu a termínu
zahájení/dokončení stavby, investičních nákladů stavby v Kč bez DPH.
Za významnou zakázku zadavatel považuje sanaci svahů, nebo opěrných zdí,
rekonstrukci, nebo výstavbu opěrných zdí, v hodnotě min. 7 mil. Kč bez

Není rozhodující název funkce, ale obsah vykonávané činnosti – jedná se o sobou, řídící celou stavbu.
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DPH/zakázka, na jejíž realizaci se podílel jakožto hlavní stavbyvedoucí.
K prokázání kvalifikace zadavatel požaduje doložení min. 2 významných zakázek dle
výše uvedeného.
1. Název zakázky: ………………………………………………..
− stručný popis: ……………………………………………….,
− objednatel: ………………………………………………….,
− termín zahájení/dokončení stavby: …………………,
− náklady stavby v Kč bez DPH: ………………………,
2. Název zakázky: ………………………………………………..
− stručný popis: ……………………………………………….,
− objednatel: …………………………………………..……,
− termín zahájení/dokončení stavby: …………………,
− náklady stavby v Kč bez DPH: ………………………,

Zadavatel dále v intencích výše uvedeného upravil a dne 5.5.2022 zveřejnil na profilu zadavatele přílohu
č. 3 Výzvy k podání nabídek označenou jako: „3. P říloha č. 3 Výzvy_Vzor ČP _k valifikace_opr.

5.5.2022“.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Jelikož tato změna zadávací dokumentace ve smyslu § 99 odst. 2 věta druhá ZZVZ může rozšířit okruh
možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek minimálně o celou
její původní délku, tzn. nově

lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 5. 2022 v 10:00 hodin.

V Praze dne viz el. podpis
Digitálně podepsal

JUDr. Vladimír JUDr. Vladimír Tögel
Datum: 2022.05.05
Tögel
14:07:05 +02'00'

_________________________________
JUDr. Vladimír Tögel, advokát
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