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Zadavatel dne 29.7.2019 obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení zadávací
dokumentace.
Dotaz č. 1
Dobrý den,
na základě zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: „Sportovní hala
v Borkách“, podáváme tímto naši žádost o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
1. V bodu 5.4 Zadávací dokumentace (TECHNICKÁ KVALIFIKACE - § 79 ZZVZ) je mj. uveden požadavek
na doložení:
alespoň 1 stavební práci s minimálním finančním objemem prací 90.000.000,- Kč bez DPH
spočívající v novostavbě obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. novostavba
stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. (vyjma
staveb, které nemají obdobnou povahu) nebo jiné stavební práce (novostavba) obdobného
charakteru (např. administrativní budovy).
Tento požadavek, tak jak je napsán, umožňuje vícero možných výkladů a z toho vyplývá neurčitost, jaké
referenční stavební práce (zakázky) zadavatel jednotlivým účastníkům při hodnocení uzná a jaké
nikoliv. Chápeme tento text tak, že zadavatel požaduje: novostavby občanské vybavenosti NEBO jiné
novostavby „tzv. obdobného charakteru“, což může subjektivně být úzký i široký rozsah stavebních
objektů.
Proto se chceme dotázat, zda-li např. stavební práce (referenční zakázka), jejímž předmětem byla
„Novostavba halového objektu pro výrobu a skladování, spojeného s administrativní budovou,
prodejními prostory, školícím střediskem a sociálním zařízením (v požadovaném finančním objemu, tj.
> 90 mil. Kč bez DPH)“, bude zadavatelem uznána jako plně dostačující pro splnění tohoto bodu

kvalifikace? Dle našeho profesního názoru se z pohledu stavebně-konstrukčního jedná o objekt
obdobný objektu, jenž je předmětem této veřejné zakázky.
V případě, že by dle názoru zadavatele uznána být neměla, pak tímto současně žádáme zadavatele o
podrobný a konkrétní výčet stavebních prací „obdobného charakteru“, které uznány budou, stejně jako
jmenované „administrativní budovy“. Abychom mohli doložit uznatelnou referenční stavební práci.
Odpověď:
K dotazu zadavatel sděluje, že stavební práce spočívající v novostavbě halového objektu pro výrobu a
skladování, spojeného s administrativní budovou, prodejními prostory, školícím střediskem a sociálním
zařízením, která je stavbou z hlediska stavebně-konstrukčního obdobnou předmětu plnění zakázky
(s minimálním finančním objemem prací 90.000.000,- Kč bez DPH), bude akceptovat jako referenční
stavební práce k prokázání kvalifikace dle bodu 5.4, (třetí odstavec, třetí odrážka) Zadávací
dokumentace.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k prodloužení lhůty pro podání
nabídek.
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