
 
 

Dodate čné informace č. 1 k zadávacím podmínkám k výb ěrovému řízení 
s názvem „Realizace vybraných prvk ů ÚSES na území statutárního m ěsta 

Ostrava - 1. etapa, část A - technický dozor investora“ 
 
Vážená paní / Vážený pane,  
 
na základě zmocnění zadavatele – Statutární m ěsto Ostrava, sídlem Prokešovo 
náměstí 8, Ostrava, PS Č 729 30, IČ: 00845451 - Vám jako jeho zástupce 
poskytujeme odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na 
služby s názvem: „Realizace vybraných prvk ů ÚSES na území statutárního 
města Ostrava - 1. etapa, část A - technický dozor investora“ 
 
Dotaz uchazeče č. 1: 
V zadávací dokumentaci je uvedeno, že přílohou je v bodě 3 - Návrh smlouvy o dílo, 
je tím myšlena přiložená smlouva mandátní?    
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:  
Ano. 
 
 
 
Dotaz uchazeče č. 2: 
Indikátory - budou sděleny objednatelem?      
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:  
Název indikátoru A Hodnota  
Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES (ks)  92 
Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES (ha)  16,50 
 
Název indikátoru B Hodnota  
Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES (ks)  60 
Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES (ha)  17,33 
 
 
 
 
Dotaz uchazeče č. 3: 
Zaměření skutečného provedení stavby bude TDI jen kontrolovat nebo se to od něj 
očekává?      
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:  



 
 

Dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření provede 
zhotovitel. 
 
 
 
 
Dotaz uchazeče č. 4: 
Z kvalifikačních předpokladů - stačí klasická autorizace ČKA A3 - krajinářská 
architektura nebo specializace na ÚSES?      
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:  
Je dostačující klasická krajinářská autorizace. 
 
 
 
 
Dotaz uchazeče č. 5: 
V bodě 6.1.4 je uvedeno, že k prokázání technických kvalifikačních předpokladů je 
potřeba doložit 2 zakázky obdobného charakteru, jako je předmět VŘ, přičemž 
požadujete pouze TDI. 
Na str. 16 pak u bodu vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu dle § 
56 odst. 5 c) požadujete pro osobu technického dozoru investora 5 let praxe při 
realizaci TDI nebo AD.  
 
DOTAZ: Bylo by možné prokázat technické kvalifikační předpoklady i výkonem AD?      
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:  
Nikoliv, žádáme uchazeče o respektování požadavků na technické kvalifikační 
předpoklady uvedených v zadávací dokumentaci. 
 
 
 
Dotaz uchazeče č. 6: 
Prosím o informaci, zda zabezpečení vjezdu a přístupu na lokality realizátorům bude 
v rámci smlouvy řešit TDI?      
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:  
Zabezpečení vjezdu bude vždy provádět realizátor projektu (zhotovitel). Uchazeči o 
technický dozor investora najdou na profilu zadavatele také podklady k výběrovému 
řízení na zhotovitele zakázky. Mezi podklady je rovněž smlouva o dílo, ze které je 
možné vyčíst práva a povinnosti smluvních stran a zjistit tak povahu obchodně-



 
 

právního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, ze které bude vycházet rovněž 
TDI. 
 
 
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech 
uvedených níže. 
 
 
S pozdravem a přáním krásného dne 
 
Mgr. et Bc. Milan Kone čný                            
podnikový právník  
Mobil: 605 201 156 
E-mail: konecny@mcgreen.cz 
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