
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
1/2  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

 

Veřejná zakázka „Areál ZOO - energie“, č. VZ 644296 
- Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám   

 

V návaznosti na dotazy dodavatelů předkládáme v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky.  

Dotaz č. 1: 

Chtěl bych se dotázat, zda chápu správně bod zadávací dokumentace oddíl VIII, část 3. 

splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona doložením seznamu min. 3 

stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 

odborně. Za stavební práce obdobného charakteru jsou považovány výstavby, rekonstrukce nebo 

opravy elektrických zařízení (např. elektrických rozvodů, rozvoden, elektrických stanic) na napěťové 
hladině vysokého napětí.  

A tento bod ještě doplňuje informace v části odůvodnění zakázky: 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 

uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky). 

Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než stanoví vyhláška. 

Z toho to vyplývá, že se mají doložit reference na rekonstrukce nebo opravy elektrických zařízení 
(např. elektrických rozvodů, rozvoden, elektrických stanic) na napěťové hladině VN  v celkovém 
souhrnu za tři stavby 2x 125 632 242,-Kč = reference na 251 264 484,-Kč 

 

Dotaz č. 2: 

Zadavatel požaduje: 
Seznam min. 3 stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. Z předložených 
dokladů bude patrné splnění minimální míry uvedeného kvalifikačního předpokladu, že dodavatel v 
uvedeném období realizoval  výstavbu, rekonstrukci nebo opravu elektrických zařízení (např. 
elektrických rozvodů, rozvoden, elektrických stanic) na napěťové hladině vysokého napětí.  

   

   

   

   

   

   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/373837/16/VZKÚ/Jur 
Sp. zn.: S-SMO/279825/16/VZKÚ/6 

  
Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková 
Telefon: +420 599 442 035 
Fax:  
E-mail: ljurnickova@ostrava.cz 

  
Datum: 30. září 2016 
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Neuvádí se zde požadavek na cenu. Finanční objem tedy může být libovolný? 

Odpověď na dotaz č. 1 a 2: 

Minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uvedených v čl. VIII. části 3 zadávací 

dokumentace byla zadavatelem stanovena věcně -  výstavba, rekonstrukce nebo oprava elektrických 

zařízení (např. elektrických rozvodů, rozvoden, elektrických stanic) na napěťové hladině vysokého 

napětí. Minimální finanční objem těchto realizovaných stavebních prací zadavatelem není stanoven. 

Upozorňujeme však, že předložená osvědčení realizovaných stavebních prací musí obsahovat údaj o ceně. 

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky 
závazné! 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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