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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 
 
Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Ideový návrh Muzea MHD“ 
 

V návaznosti na dotaz dodavatele předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené 

veřejné zakázky:  

 

 
Dotaz č. 1: 

Měl bych dotaz k podání veřejné zakázky k Muzeu MHD v Ostravě. 

Jedná se o níže uvedený bod. Zde je nutné uvézt, že náš tým, nebo jeho člen zpracoval alespoň studii 

zaměřenou na výstavní prostory apod.  

 

Dá se pro toto použít reference diplomové práce jednoho člena našeho budoucího týmu?  

- odkaz na webové stránky s diplomovou prací 

Jsme uskupení architektů, kteří budou na studii spolupracovat pod hlavičkou a IČem jednoho z nás.  

Zodpovězení otázky dostačující reference bude zcela zásadní pro účast našeho týmu na ideovém návrhu. 

Neradi bychom byli ze zakázky vyhozeni z důvodu nesplnění soutěžních podmínek. Při ideovém návrhu si 

ani nemyslím, že je předchozí zkušenost potřebná. 

 

IV. Požadavky na kvalifikaci  
 

1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel doložením:  
§ aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán; v případě, že dodavatel nesídlí 

v České republice, předloží obdobný doklad vydaný podle právního řádu země, ve kterém byl získán.  

 

2. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel doložením:  
§ seznamu referenčních projektů realizovaných v posledních 7 letech s uvedením ceny, doby jejich 

poskytnutí a kontaktních údajů na objednatele (včetně telefonického kontaktu). Ze seznamu bude zřejmé, 

že dodavatel zpracoval v uvedeném období alespoň 1 návrh, studii či projektovou dokumentaci 

zaměřenou na návrh výstavních expozic veletrhů, expozic muzeí, science center nebo zábavních 

parků o minimální ploše 1000 m2.  

 

Dodavatel použije přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek.  

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, požaduje zadavatel předložení 

písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 

věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 

v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

 

 

 

 

   

 Profil zadavatele  
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/248057/17/VZKÚ/Měk 
Sp. zn.: S-SMO/196582/17/VZKÚ/5 

  
Vyřizuje: Ing. Tomáš Smolík 
Telefon: +420 599 442 399 
E-mail: tsmolik@ostrava.cz 
  

Datum: 2017-06-30 
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Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje předložení seznamu referenčních projektů realizovaných 

v posledních 7 letech s uvedením ceny, doby poskytnutí a kontaktních údajů na objednatele (včetně 

telefonického kontaktu). Ze seznamu bude zřejmé, že dodavatel zpracoval v uvedeném období alespoň                     

1 návrh, studii či projektovou dokumentaci zaměřenou na návrh výstavních expozic veletrhů, expozic muzeí, 

science center nebo zábavních parků o minimální ploše 1000 m2. Tento požadavek musí být dodržen. 

Zadavatel konstatuje, že v rámci vysvětlení zadávacích podmínek na základě dotazu dodavatele není možno 

posuzovat každou jednotlivou referenční zakázku a dopředu předjímat, zda referenční zakázka ve své 

podstatě splňuje či nesplňuje požadavky stanovené zadavatelem na prokázání technické kvalifikace. Toto je 

předmětem a náplní jednání pracovní skupiny ustanovené k posouzení úplnosti a hodnocení nabídek. 

Nicméně z vámi uvedeného popisu referenční zakázky se lze domnívat, že součástí diplomové práce bylo 

zpracování návrhu Kulturního centra Kopřivnice s expozicí překračující 1000 m2. Z uvedeného lze tedy 

vyvodit, že referenční zakázka může vyhovovat požadavku zadavatele na předložení služeb obdobného 

rozsahu a charakteru jako je předmět veřejné zakázky, tak jak je stanoveno ve výzvě k podání nabídek. 

K uvedenému je ale nezbytné doplnit, že při posuzování dodavateli předložených informací o kvalifikaci je 

právem pracovní skupiny před jejich uznáním či neuznáním předložené informace dále prověřit. 

Pro předložení dokladů k prokazování kvalifikace je důležité, zda osoba prokazující část kvalifikace je 

k dodavateli v pracovněprávním vztahu či jiném obdobném vztahu (musí být prohlášeno dodavatelem 

v nabídce), v opačném případě bude doložen písemný závazek této osoby (viz následující odstavec). 

Zadavatel dále v zadávacích podmínkách v případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných 

osob požaduje předložení písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele (nelze 

akceptovat pouze prohlášení autora, že dává k dispozici svou „referenci“ dodavateli, ale musí se jednat o 

závazek osoby jiné od dodavatele, že se na realizaci samotné veřejné zakázky podílí alespoň v rozsahu 

poskytnuté reference). 

 

 

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování 

nabídky závazné. 

 
 
 

 

 
 

 

S pozdravem 

 

 
 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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