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Veřejná zakázka „Zelená osa Vítkovic“ (ev. č.  222945)  

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné 

zakázky Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění 

doručené žádosti: 

Dotaz uchazeče č. 1 

Dotazujeme se na: 

Technické kvalifikační předpoklady: 

1) 

a) dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona doložením seznamu min. 3 významných dodávek obdobného charakteru 

realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Ze seznamu 

významných dodávek bude zřejmé, že dodavatel splňuje následující minimální úroveň tohoto kvalifikačního 

předpokladu: 

Uchazeč realizoval alespoň 2 zakázky o celkovém finančním objemu min. 8 mil. Kč bez DPH, jejichž 

předmětem byla dodávka vzrostlých stromů, včetně jejich výsadby do travnatých pásů a chodníků. 

Je možné prokázat předmětný kvalifikační předpoklad v plném rozsahu předložením alespoň 2 
zakázek o celkovém finančním objemu min. 8 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka 
vzrostlých stromů, včetně jejich výsadby v intravilánu města (tzn. uliční zeleň, městské a obecní 
plochy a parky)? 

 
 
 
 
 
 
 

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.:  SMO/409190/12/LPO/Růž 

Sp. zn.: S-SMO/409190/12/LPO/2 

 
  

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 

Telefon: +420 599 443 256 

Fax: +420 599 442 010 

E-mail: iruzickova@ostrava.cz 

  
Datum: 2012-12-17 
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Odpověď zadavatele č. 1 

Je možné za předpokladu, že z doložených dokladů prokazujících technický kvalifikační předpoklad (seznam 

významných dodávek, osvědčení objednatelů o plnění, příp. smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění 

plnění dodavatele) jednoznačně vyplyne splnění požadavků zadavatele, tj. výsadba vzrostlých stromů o 
celkovém finančním objemu min. 8 mil. Kč bez DPH do travnatých pásů a chodníků. 
 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 
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