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Profil zadavatele

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 3
SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY“

1. Prosíme o následující objasnění. V soutěžních podmínkách a ve vysvětlení soutěžních
podmínek č. 1 je uvedeno, že akustik musí předložit dva referenční projekty, ale přiložený
dokument s instrukcemi pro formátování portfolia uvádí, že akustik musí poskytnout tři
referenční projekty. Prosím potvrďte, že jsou vyžadovány pouze dva referenční projekty
akustika.
Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele odkazuje na vysvětlení soutěžních podmínek č. 2
ze dne 11. 9. 2018, bod 9.
2. Žádost o účast má zahrnovat „prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku“ a „prostou kopii
výpisu z živnostenského rejstříku“, které zní stejně, tj. v obou případech bychom tuto
interpretaci označili jako osvědčení o registraci společnosti. Prosím potvrďte, jak by se měly
výstupy odlišovat. Pro Vaši referenci, naše společnost má centrálu ve Velké Británii, kde máme
jen jeden registrační certifikát společnosti.
Zadavatel dle odst. 4.3.2 soutěžních podmínek požaduje, aby žádost o účast mimo jiné obsahovala
„prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje“ a „prostou kopii výpisu živnostenského rejstříku, nebo obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje“.
Obchodní rejstřík je v České republice veřejným rejstříkem, do kterého se zapisují zákonem
stanovené údaje o podnikatelích, např. název, sídlo, předmět podnikání atd. Živnostenský rejstřík
obsahuje údaje související s provozováním živností, např. předmět podnikání, druh živnosti, údaje
o provozovnách atd.
Výše uvedené doklady - výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a další, slouží
dodavateli k prokázání profesní způsobilosti dle ust. § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Odst. 3 tohoto ustanovení zákona však připouští,
že doklady prokazující profesní způsobilost, nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. V takovém případě dodavatel
zadavateli předloží čestné prohlášení, jehož obsahem je sdělení skutečnosti, že právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, tudíž on, jako zahraniční dodavatel,
není objektivně schopen zadavateli požadovaný doklad předložit. Pokud však v zemi sídla
zahraničního dodavatele existuje obdobná evidence, je dodavatel povinen z této evidence předložit
prostou kopii.
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3. Musí portfolio obsahovat životopis autorizovaného
návrháře/inženýra, který pracoval na referencích?

architekta

a

akustického

Ne, portfolio dle soutěžních podmínek nemá obsahovat životopis autorizovaného architekta
a projektanta, který navrhoval akustiku u referenčních zakázek, stačí pouze uvést jejich identifikační
údaje. Portfolio má dle soutěžních podmínek obsahovat pouze prezentaci referenčních zakázek, které
odpovídají požadavkům odst. 4.1.1 písm. f) a g) soutěžních podmínek a u jedné z prezentovaných
referenčních zakázek má dodavatel předložit osvědčení klienta. Další náležitosti a forma portfolia je
volná, zadavatel pouze doporučuje jeho zpracování dle vzoru, který tvoří podklad P.12 Vzor
portfolia.
4. Můžete prosím objasnit, zda má akustický inženýr předložit dvě reference, jak je uvedeno
v odst. 4.1.1 písm. g) soutěžních podmínek nebo tři odkazy, jak je uvedeno ve vzoru portfolia.
Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele odkazuje na vysvětlení soutěžních podmínek č. 2
ze dne 11. 9. 2018, bod 9.
5. Je nutné zahrnout jméno a/nebo životopis akustického inženýra, který pracoval na každé
referenci, nebo postačí jméno společnosti/organizace?
U projektanta, který navrhoval akustiku, je dostačující pouze uvést jeho identifikační údaje.
(viz bod 3 tohoto vysvětlení a bod 16 vysvětlení soutěžních podmínek č. 2 ze dne 11. 9. 2018).
6. Rádi bychom se zeptali v souvislosti s vyhlášenou architektonickou soutěži na koncertní halu
města Ostravy, zda je možné, aby lokální architektonické studio podalo přihlášku do soutěže
samostatně se zahraničním akustickým týmem a zároveň podalo ještě samostatně přihlášku
jako český partner zahraniční architektonické firmy.
Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že dodavatel může podat pouze jednu žádost o účast
v soutěži o návrh a je irelevantní, že první žádost o účast podal samostatně a druhou žádost společně
(ve sdružení) s jiným dodavatelem (viz také bod 10 vysvětlení soutěžních podmínek č. 2 ze dne
11. 9. 2018).
S pozdravem

Ing. Eva Seborská

vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí
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