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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
 
 
Veřejná zakázka „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“, č. VZ 507664  

 - Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám  
 

 
V návaznosti na dotazy dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. 
 
Dotaz č. 1 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst.3. písm. a) a 
v souladu s § 56 odst.5. písm  c) vymezil minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající 
druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel je v souladu s ust. § 6 odst. 1. povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace. 
Důvodem existence skupiny technických kvalifikačních předpokladů je doložení skutečnosti, že dodavatel je 
pro plnění předmětu veřejné zakázky vybaven potřebnými zkušenostmi. 
Jestliže zadavatel vymezil druh požadovaných staveb jako „stavby občanské vybavenosti“, tak tím podle 
našeho názoru výrazně omezil počet potenciálně kvalifikovaných dodavatelů. 
U tohoto konkrétního objektu lze bezpochyby konstatovat, že se jedná o zcela běžný menší halový objekt 
s vestavbou, jež lze využít pro jakýkoliv účel respektive druh využití, nikoliv pouze pro občanskou 
vybavenost. 
Dodavatel, který úspěšně realizoval stavby např. bytové výstavby, haly, průmyslové objekty obdobného 
rozsahu a složitosti, případně stavby rozsáhlejší a složitější, než je předmětná veřejná zakázka, je potenciálně 
schopen realizovat i stavbu obdobného rozsahu a složitosti, jako je předmětná veřejná zakázka, byť spadá do 
druhu „občanská výstavba“. 
Žádáme proto zadavatele o přehodnocení požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů 
tak, aby již tímto požadavkem nediskriminoval dodavatele, kteří jsou jako dodavatelé různých druhů 
pozemních staveb dostatečně kvalifikovaní. 
 
Odpověď: 
Ve shodné věci již zadavatel poskytl odpověď na Dotaz č. 2 v Dodatečných informacích č. 1 dne 18.03.2015. 
Zadavatel jednoznačně trvá na skutečnosti, že předmětem veřejné zakázky je pozemní stavba občanské 
vybavenosti.  
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace novostavby hangáru pro 
vrtulníky uprostřed areálu integrovaného výjezdového centra na ulici Výškovická v Ostravě-Zábřehu, 
jakožto vytvoření specifického objektu zaměřeného na zabezpečení podmínek pro komplexní fungování 
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a krizových orgánů nejen na území města Ostravy, 
ale na území Moravskoslezského kraje. Tento objekt je určen pro jednotky profesionálních sborů 
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integrovaného záchranného systému, tj. Hasičské záchranné služby Moravskoslezského kraje a Policie České 
republiky. Této skutečnosti je budova přizpůsobena nejen po stránce stavební, nýbrž i po stránce 
technologického vybavení. Objekt tohoto typu z uvedených důvodů komplexně řeší jak technické, tak 
technologické propojení a vzájemné napojení systémů do jednotného systému složek integrovaného 
záchranného systému, a to vše dle standardů Ministerstva vnitra České republiky. Realizace veřejné zakázky 
tudíž zahrnuje nejen vlastní stavební práce budovy, nýbrž i instalaci technologie a její integraci do 
kompletního systému v úzké návaznosti na již fungující systémy napříč Moravskoslezským krajem a celou 
Českou republikou. Provozní technologie tvoří společně se stavebními a montážními pracemi a dalšími 
činnostmi spojenými s výstavbou jednotný celek, který je pouze ve své úplnosti a kompatibilnosti schopný 
plnit svou funkci. Svým umístěním a technologickým vybavením se jedná o specifický objekt, ryze 
využitelný pouze svému účelu, tj. hangáru pro vrtulníky dle podmínek úřadu pro civilní letectví. 
 

Zadavatel považuje výstavbu vrtulníkového hangáru a její vnitřní provoz rozhodně za odlišný od realizace 
bytových domů, průmyslových objektů a hal. Zadavatel rovněž konstatuje, že jeho požadavky na technické 
kvalifikační předpoklady nejsou nijak nepřiměřené. Je nutné zdůraznit, že zadavatel v rámci technických 
kvalifikačních předpokladů požaduje, aby uchazeči prokázali svou zkušenost s realizací široké škály 
pozemních staveb občanské vybavenosti, splňující požadavky uvedené ve Vyhlášce č. 398/2009 Sb., v § 6, 
odst. 1. Z tohoto pohledu lze chápat požadavek zadavatele za zcela přiměřený až mírný. V této souvislosti je 
nutné poznamenat, že staveb obdobného charakteru, tj. objektů občanské vybavenosti, se na území České 
republiky realizovalo nesčetné množství. Zadavatel má proto výsostný zájem na plynulé a kvalitní realizaci 
díla. Zkušenosti s realizací stavby obdobného charakteru lze proto považovat za naprosto primární 
předpoklad k tomu, aby se zadavatel výběru budoucího partnera zhostil s odpovědností za účelem zajištění 
bezproblémového zprovoznění dokončeného díla a tímto i zajištění bezpečnosti daného území.  
Zadavatel na stanovených zadávacích podmínkách trvá a konstatuje, že neporušil žádné ustanovení ZVZ, 
veřejná zakázka probíhá zcela v souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení a 
zadávací podmínky jsou zcela v souladu s těmito zásadami. 
 
 
Dotaz č. 2 
Ve slepém položkovém rozpočtu pro objekt „SO 02 Teplovodní přípojka“ nejsou u žádné položky uvedeny 
výměry. DPH je počítána 20 %. Žádáme zadavatele o doplnění výměr. 
 

Odpověď: 
Položky ve výkaze výměr objektu SO 02 – teplovodní přípojka byly doplněny ve sloupci množství v rámci 
poskytnutých Dodatečných informací č. 2 ze dne 23.3.2015 ( Dodatecné-info-c-2-Priloha-SO 02-teplovod). 
DPH ve výši 20% je opravena na 21 % a v příloze Vám dokládáme opravené výkazy výměr, kterých se tato 
změna týkala (Dodatecné-info-c-3-Priloha-Opravene-VV). 

 

Opravené VV jsou pro zpracování nabídek závazné! 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

zastupující vedoucí odboru 
veřejných zakázek, externího financování,  
kapitálových účastí a sdruženého nákupu 
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