VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Název veřejné zakázky:

Revitalizace centra města Kopřivnice

Předmět veřejné zakázky:

Stavební práce

Dle předpokládané hodnoty:

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízeni:

Užší řízení

Název zadavatele:

Město Kopřivnice

Sídlo zadavatele:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO zadavatele:

00298077 / CZ00298077

Právní forma zadavatele:

801 - Obec

Zastoupen:

Ing. Miroslav Kopečný, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.koprivnice.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(„zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace takto:
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
V rámci technické kvalifikace je mimo jiné v bodě 7.4.2. požadována realizace revitalizace
veřejného prostranství včetně realizace zpevněných ploch (např. chodníky, komunikace) atd.,
což jak předpokládáme je předmětem zadávacího řízení a u osob hlavní stavbyvedoucí
a zástupce stavbyvedoucího je uveden jako předmět zadávacího řízení – výstavba nebo
rekonstrukce veřejného prostranství včetně revitalizace dotčeného území atd.
Může tedy dodavatel u hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího
doložit stavby revitalizace veřejného prostranství včetně realizace zpevněných ploch (např.
chodníky, komunikace) včetně revitalizace dotčeného území?
Odpověď:
Zadavatel není v této fázi zadávacího řízení oprávněn ani schopen sdělovat potencionálním
účastníkům, jaké konkrétní referenční zakázky uzná či nikoliv. Posouzení splnění požadavků
stanovených v zadávacích podmínkách bude na jmenované hodnoticí komisi.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:
Dotaz:
V rámci technické kvalifikace je v bodě 7.4.4. požadována u hlavního stavbyvedoucího
autorizace v oboru pozemní stavby. Vzhledem k charakteru zakázky souvisí rozsah prací
s obory autorizací dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce a ne s oborem
pozemní stavby, který je specifikován dle ČKAIT takto:
Rozsah oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00,TP00, SP00):
Budovy pro bydlení, budovy a haly občanské výstavby, budovy a haly pro výrobu a služby,
stavby pro zemědělství, skladování a stavby průmyslové.
Může tedy dodavatel dle předmětu výběrového řízení doložit u osoby hlavní stavbyvedoucí

autorizaci dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce?
Odpověď:
Zadavatel nebude tímto způsobem měnit zadávací podmínky.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:
Dotaz:
V rámci požadavků na technické kvalifikace požaduje zadavatel v bodě g) jednu zakázku
obdobného charakteru jako je část předmětu plnění zakázky, tj. realizace retenční nádrže
provedené formou skládaných vsakovacích boxů o objemu 80 m3. Lze toto doložit např. i
osvědčením objednatele o provedení zabudování skládaných vsakovacích boxů dodavatelem
u právě realizované zakázky?
Odpověď:
Zadavatel není v této fázi zadávacího řízení oprávněn ani schopen sdělovat potencionálním
účastníkům, jaké konkrétní referenční zakázky uzná či nikoliv. Posouzení splnění požadavků
stanovených v zadávacích podmínkách bude na jmenované hodnoticí komisi.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:
Dotaz:
V rámci technické kvalifikace je v bodě 7.4.4. požadována u osoby odpovědné za
elektroinstalační práce požadavek na autorizaci v oboru technika prostředí staveb,
specializace elektroinstalační práce a současně na doložení praxe z realizace výstavby nebo
rekonstrukce veřejného osvětlení. Může tedy dodavatel dle předmětu výběrového řízení
doložit u osoby odpovědné za elektroinstalační práce i autorizovanou osobou v oboru
technologická zařízení staveb?
Specifikace dle ČKAIT - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
Rozsah oboru pro autorizované inženýry a techniky (IT00, TT00):
Stavby, kde technologické zařízení je pro stavbu určující. V rámci oboru se řeší technologická
a technická zařízení také v rámci stavebních objektů. Jedná se zejména o stavby s
technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných
surovin, plynárenství, výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně
souvisejících zařízení, energetiku, teplárenství, výrobu elektrické energie včetně přípojných a
rozvodných sítí a souvisejících zařízení, veřejné osvětlení, které není součástí stavby, hutní a
metalurgickou výrobu, strojírenskou výrobu, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl,
spotřební průmysl, průmysl stavebních hmot a keramiky, dopravu a skladování, sítě a zařízení
elektronických komunikací včetně zařízení informačních technologií, vedení a zařízení pro
přenos dat a další veřejnou technickou infrastrukturu, zemědělskou a lesnickou výrobu., stavby
technologických zařízení čistíren odpadních vod instalovaných do kanalizačních systémů a
technických zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách. Dále stavby a zařízení
staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a
prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí, zařízení staveb občanské vybavenosti
a zařízení na kontrolu a řízení technologických procesů. Řešení využití netradičních forem
energie.
Odpověď:
Zadavatel trvá na stanoveném požadavku v původním znění.
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V Brně dne 8. 7. 2019

______________________
Město Kopřivnice
Zastoupena společností
Public Market Advisory s.r.o.
Mgr. Ing. Gabriela Hanáková, jednatelka
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