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Veřejná zakázka ev. č. Z2018-024195 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a 
Bartovice včetně komunikace“ 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace 

k výše uvedené veřejné zakázce: 

 
Dotaz č. 1: 

Pro splnění technické kvalifikace – bod 3.1 zadavatel požaduje: 

„min. 5 stavebních prací obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 

zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací. Z 

předložených dokladů bude patrné, že dodavatel v uvedeném období realizoval: 

- min. 3 vodohospodářské stavby liniového charakteru o min. finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH/1 stavba, 

- min. 2 dopravní stavby o min. finančním objemu 30 mil. Kč bez DPH/1 stavba.“ 

Je možné, aby uchazeč prokázal dílčí subriteria prostřednictvím pouze 3 staveb, které budou splňovat oba 

požadavky (tj. 1 stavba bude splňovat jak požadavek na vodohospodářskou stavbu, tak na dopravní stavbu)? 

Odpověď: 

Ano, je to možné. Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci prostřednictvím pouze 3 staveb. 

Z předložených dokladů ale musí být zřejmé, že min. 2 uvedené stavby budou splňovat oba požadavky 

(požadavek na vodohospodářskou stavbu liniového charakteru o min. finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH a 

požadavek na dopravní stavbu o min finančním objemu 30 mil. Kč bez DPH). Dodavatel použije přílohu č. 3 

zadávacích podmínek.  

Dotaz č. 2: 

Jaké je předpokládané zahájení prací – resp. jaké datum máme vložit jako datum zahájení do nabídkového 

harmonogramu? 

Odpověď: 

Datum zahájení stavby závisí na termínu ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy se zhotovitelem 

(předpoklad: říjen / listopad 2018). Nabídkový harmonogram zpracujte jako týdenní s číslováním 1, 2 atd. bez 

konkrétního data. 

Dotaz č. 3: 

V SoD čl. V. Termíny plnění se uvádí: 

„1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a 

převzetí staveniště. 

   

   
   
 Profil zadavatele  
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/411143/18/VZKÚ/Hor 
Sp. zn.: S-SMO/250951/18/VZKÚ/4 

  
Vyřizuje: Ing. Aleš Horák 
Telefon: +420 599 443 012 
Fax:  
E-mail: ahorak@ostrava.cz 

  
Datum: 2018-07-30 
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2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí … týdnů (doplní zhotovitel – 

maximálně však 110 týdnů) od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla 

zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy – doplní 

zhotovitel) uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.“ 

Není zde uveden předpokládaný termín zahájení provádění díla. Tuto informaci neobsahuje zadávací 

dokumentace ani věstník veřejných zakázek. 

Vzhledem k požadavku doložení harmonogramu realizace díla prosíme o sdělení předpokládaného termínu 

předání a převzetí staveniště. 

Odpověď: 

Viz odpověď na dotaz č. 2. 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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