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Věc:  DODATEČNÉ INFORMACE č. 1  

v rámci výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce „Bělotín - oprava Lučické spojky“. 

 
Zadavatel Obec Bělotín, se sídlem: Bělotín 151, 753 64 Bělotín, zastoupená: Mgr. Eduardem Kavalou, 
starostou obce, v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen 
„Zákon“), Vám tímto sděluje následující dodatečné informace k Podrobným podmínkám Svazku č. 2 
zadávacího řízení o veřejnou zakázku „Bělotín – oprava Lučické spojky“ uveřejněné na úřední desce 

obce Bělotín dne 3.5.2017 v sekci Veřejné zakázky. 
 
Dotaz č. 1: 

V Krycím listu (příloha č. 2 Výzvy) je chybně uveden název zakázky Bělotín kanalizace a ČOV, 
zhotovitel. Dále je uvedeno: Doba realizace - min. 365 max. 730 kalendářních dní. Předpokládaný 
termín realizace zakázky je ve Výzvě stanoven od 06/2017 do 12/2017. 
Může zadavatel opravit název Krycího listu a stanovit rozsah doby realizace, která je hodnotícím 
kritériem, aby odpovídal předpokládanému termínu realizace zakázky? 

 

Odpověď: 

Zadavatel v příloze č. 1 DI 1 poskytuje opravenou verzi Krycího listu a za pochybení se omlouvá. 

 

 

Dotaz č. 2: 

V čl.5 Výzvy je uvedeno: 
- seznam členů realizačního týmu, jehož přílohou bude osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
Účastníka nebo vedoucích zaměstnanců Účastníka nebo osob v obdobném  
postavení a osob odpovědných za poskytování staveb (v prosté kopii) vč. uvedení pracovněprávního 
vztahu osob k Účastníkovi formou čestného prohlášení a kteří splňují následující:  
- Vedoucí týmu: vysokoškolské vzdělání technického směru, min. 5 let praxe, je odborně způsobilý 
ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
 činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství a má zkušenosti s provedením min pro 3 staveb, jejichž  
předmětem byla oprava nebo stavba komunikace v rozsahu stavby min. 1 mil. Kč bez DPH za stavbu 
na pozici vedoucího nebo zástupce vedoucího týmu;  
- specialista dopravních staveb: vysokoškolské vzdělání technického směru, min. 3 roky praxe u 
zakázek odborného charakteru, odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 
 o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů v oboru dopravní stavby. 
 

Odpověď: 

V čl. 5 se vypouští celý odstavec Vedoucí týmu:… a celý článek zní: 
Účastník zadávacího řízení (dále jen „Účastník“) prokáže kvalifikační způsobilost předložením 
následujících dokladů: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění, 

- čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, 
- doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
v kopii:  
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o dopravní stavby 
u každého osvědčení o autorizaci Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení 
o pracovněprávním vztahu autorizované osoby a dodavatele 

- seznam významných staveb provedených v posledních 5 letech, o tom že realizoval min. 
3 zakázky obdobného charakteru jako předmět Zakázky (tj. oprava nebo stavba 
komunikace). Dodavatel splňuje technickou způsobilost, pokud v seznamu významných 
staveb provedených v posledních 5 letech uvede, že poskytoval stavby obdobného 
charakteru jako předmět Zakázky min. pro 3 dokončené stavby, jejichž předmětem byla 
oprava nebo stavba komunikace v rozsahu stavby min. 1 mil. Kč bez DPH za stavbu.  

- Dodavatel splňuje technickou způsobilost, pokud v seznamu významných staveb 
provedených v posledních 5 letech uvede, že realizoval stavby obdobného charakteru 
jako předmět Zakázky min. pro 2 dokončené stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce 
a oprava komunikace ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH za každou 
významnou zakázku,  

o přílohou tohoto seznamu musí být: 

 osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavby poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo 

 osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavby poskytovány jiné 
osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

 smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle bodu výše od této osoby získat 
z důvodů spočívajících na její straně. 

- seznam členů realizačního týmu, jehož přílohou bude osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci Účastníka nebo vedoucích zaměstnanců Účastníka nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování staveb (v prosté kopii) vč. uvedení 
pracovněprávního vztahu osob k Účastníkovi formou čestného prohlášení a kteří splňují 
následující: 

o specialista dopravních staveb: vysokoškolské vzdělání technického směru, 
min. 3 roky praxe u zakázek odborného charakteru, odborně způsobilý ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru dopravní stavby.  

 
Účastník prokáže splnění technické způsobilosti předložením profesních životopisů s podpisem 
osoby prokazující danou způsobilost a čestným prohlášením o pravdivosti uvedených údajů. 

Nesplnění způsobilosti v požadovaném rozsahu nebo nesplnění povinnosti předložení 

dodatečných informací či dokladů ke splnění způsobilosti, bude důvodem k vyřazení nabídky 

a vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení. 

Doklady prokazující způsobilost předkládá Účastník minimálně v kopii. Vítězný Účastník může být 
před uzavřením smlouvy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů 
prokazujících způsobilost. 
 
Na základě výše uvedených dotazů Zadavatel zmírňuje stanovené podmínky. Lhůta pro předložení 
nabídek se proto neprodlužuje. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.05.2017 od 10:05 na adrese sídla Zadavatele. 
 
 
S pozdravem 

 
 Mgr. Eduard Kavala 
 starosta obce Bělotín 

 
Příloha: 
Krycí list nabídky 



KRYCÍ LIST NABÍDKY 
pro veřejnou zakázku 

„Bělotín – oprava Lučické spojky” 
 
 

Uchazeč  
(obchodní firma nebo název) 

 

Sídlo/místo podnikání  
(celá adresa včetně PSČ) 

 

Kontaktní adresa (pro korespondenci  
v rámci zadávacího řízení)  
(celá adresa včetně PSČ) 

 

ID datové schránky  

Právní forma  

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Statutární zástupce  

Kontaktní osoba  

 

Tel.: 

E-mail: 

Fax: 

 

Nabídková cena vč. propagace v Kč bez DPH  

Doba realizace (kalendářních dní)  

 
 
 
 
V ……………………. dne …………………….. 
 
 
 
 
 …………………………..………. 
 Jméno, příjmení, funkce 
 Razítko a podpis uchazeče 


