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Veřejný zadavatel: 
 
Městská část Praha-Slivenec 
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 
IČ: 00241661 
Telefon: (+420) 251 818 044 
E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz 
www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm 
Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka 

Zástupce zadavatele ve VZ:  
 
Petronium s.r.o. 
Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice n. P. 
IČ: 29304601 
Tel: (+420) 605 942 921 
E-mail: info@petrjakubicek.cz 
www: http://www.petrjakubicek.cz 
Zastoupený: Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel 

 
 
 

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám ve VZ 
 

“Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec“ 
 
 

Praha, 7.10.2015 
 
 
V souladu s dotazy vznesenými uchazeči sděluje administrátor veřejné zakázky všem uchazečům dle 
ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“ či „ZVZ“) tyto 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
 
 
 

1. Dotaz uchazeče: 
 
Dobrý den. 
Obracím se na Vás s prosbou ohledně uvedené veřejné zakázky. 
V zadávací dokumentaci jsou dvoje výkazy výměr, které se liší formálně i obsahově jeden má 
označení 9.9.2015. 
Který platí ? 
 
Děkuji za informaci 
S pozdravem 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Dobrý den, 
Platí soubor s názvem „02_Telocvična Slivenec_výkaz výměr_BKN_9.9.2015.xls“. Tento soubor jste 
stáhli z odkazu na profilu zadavatele s názvem „Výkaz výměr“ a tento prosím oceňte. 
 
 
 

2. Dotaz uchazeče: 
 
Vážený pane inženýre, 
obracíme se na Vás s žádostí o dodatečné informace  ve věci technických kvalifikačních předpokladů 
na výše uvedenou VZ. 
Zadávací dokumentace požaduje pro splnění technických kvalifikačních předpokladů mj. předložení 
min. 3 referencí na stavební práce na pozemních stavbách určených k výuce nebo péči o jiné osoby, 
shromažďování lidí, ubytování osob (nemocnice, hospice, hotely, bytové domy, dětské domy, školy, 
učiliště, obecní úřady, kulturní domy, apod.). Minimální výše hodnoty každé jedné reference je 
20.000.000,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota zakázky je v ZD dokumentaci stanovena na 35.000.000 Kč bez DPH. 

mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm
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Dle § 56 odst. 5 písm. c) nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé reference 
překračovat 50% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, což v případě této VZ není dodrženo. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení příp. odstranění tohoto rozporu ve stanovení technických 
kvalifikačních předpokladů. 
Předem děkujeme. 
S pozdravem 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Dobrý den, 
děkujeme za dotaz.  
Jde o chybu v zadávací dokumentaci.  
Původní předpokládaná cena VZ byla 45 mil Kč, jak se lze přesvědčit např. v předběžném oznámení 
ve věstníku veřejných zakázek: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/612962. 
Po vypracování prováděcího rozpočtu však cena byla stanovena na cca 35 mil Kč, a do Oznámení 
o zakázce se již dostala tato cena (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/622529). 
Stejně tak do Zadávací dokumentace. Ale technické kvalifikační předpoklady již opraveny nebyly. 
Proto došlo k této chybě, když podle minulé hodnoty VZ 45 mil Kč byly reference ve výši 20 mil Kč 
v pořádku, ale podle nové výše 35 mil Kč již nikoli.  
Zadavatel proto opravuje zadávací dokumentaci tak, že veškeré reference za 20 mil Kč budou 
posunuty na 15 mil Kč. 
Nové znění zadávací dokumentace v části referencí tedy zní: 
 
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56 odst. 3 ZVZ 
předložením: 

(1) Seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech ve vztahu 
k předmětu zakázky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací.  
Uchazeč předloží: 

 Seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech bude v jedné 
tabulce a bude členěn za jednotlivé roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Seznam 
stavebních prací bude obsahovat minimálně název stavebních prací, jméno objednatele, 
cenu bez DPH v Kč, délku trvání smluvního vztahu, místo a popis prováděných 
stavebních prací, kontakt na objednatele, u něhož lze ověřit pravdivost uváděných údajů. 
Bylo by vhodné uvést též fotku daného objektu. V seznamu uvede uchazeč 
nejvýznamnější jím realizované stavební práce. Tyto stavební práce nemusí být ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky, prokazují konzistentní schopnost stavební firmy fungovat na 
stavebním trhu. Dodavatel uvede 10 svých nejvýznamnějších staveb. 

 Osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních 
prací (dále jen „reference“). Zadavatel požaduje předložení minimálně 3 referencí, 
z nichž každá jedna musí potvrzovat stavební práce na stavbách ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky. Za práce ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jsou považovány 
stavební práce na pozemních stavbách určených k výuce nebo péči o jiné osoby, 
shromažďování lidí, ubytování osob (nemocnice, hospice, hotely, bytové domy, dětské 
domy, školy, učiliště, obecní úřady, kulturní domy, apod.). Minimální výše hodnoty 
každé jedné reference je 15.000.000,- Kč bez DPH.  
Dále požaduje zadavatel předložení alespoň 2 referencí, z nichž vyplyne, že uchazeč 
má zkušenosti s výstavbou v pasivním standardu. Zadavatel požaduje, aby alespoň 
jedna reference byla za realizaci stavby v pasivním standardu v minimální výši 
hodnoty realizace 15.000.000,- Kč bez DPH. Druhá reference musí mít minimální 
hodnotu 1.000.000,- Kč bez DPH.  
Reference budou obsahovat minimálně celkovou cenu, dobu a místo provádění 
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, 
název akce, jméno objednatele, cenu bez DPH v Kč za akci či za rok, popis prováděných 
stavebních prací, fotografie (jsou-li účelné a vypovídající) a razítko a podpis odpovědného 
pracovníka objednatele. 

 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/612962
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Současně dojde k opravě Oznámení o zakázce ve VVZ ve smyslu této změny technické kvalifikace. 
 
Uchazečům se omlouváme a děkujeme za pochopení. 
 
 
 

3. Dotaz uchazeče: 
 
Vážený pane inženýre, žádáme tímto o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce: 
 
1. 
v odst. 6.4 Technické kvalifikační předpoklady zadavatel uvádí:  
  
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ust. § 56 odst. 3 ZVZ 
předložením: 

(1)   Seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech ve vztahu 
k předmětu zakázky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací.  
Uchazeč předloží: 
         Seznam stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech bude v jedné 

tabulce a bude členěn za jednotlivé roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Seznam 
stavebních prací bude obsahovat minimálně název stavebních prací, jméno objednatele, 
cenu bez DPH v Kč, délku trvání smluvního vztahu, místo a popis prováděných 
stavebních prací, kontakt na objednatele, u něhož lze ověřit pravdivost uváděných údajů. 
Bylo by vhodné uvést též fotku daného objektu. V seznamu uvede uchazeč 
nejvýznamnější jím realizované stavební práce. Tyto stavební práce nemusí být ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky, prokazují konzistentní schopnost stavební firmy fungovat na 
stavebním trhu. Dodavatel uvede 10 svých nejvýznamnějších staveb. 

         Osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních 
prací (dále jen „reference“). Zadavatel požaduje předložení minimálně 3 referencí, 
z nichž každá jedna musí potvrzovat stavební práce na stavbách ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky. Za práce ve vztahu k předmětu veřejné zakázky jsou považovány 
stavební práce na pozemních stavbách určených k výuce nebo péči o jiné osoby, 
shromažďování lidí, ubytování osob (nemocnice, hospice, hotely, bytové domy, dětské 
domy, školy, učiliště, obecní úřady, kulturní domy, apod.). Minimální výše hodnoty 
každé jedné reference je 20.000.000,- Kč bez DPH. 
Dále požaduje zadavatel předložení alespoň 2 referencí, z nichž vyplyne, že uchazeč 
má zkušenosti s výstavbou v pasivním standardu. Zadavatel požaduje, aby alespoň 
jedna reference byla za realizaci stavby v pasivním standardu v minimální výši 
hodnoty realizace 20.000.000,- Kč bez DPH.Druhá reference musí mít minimální 
hodnotu 1.000.000,- Kč bez DPH. 
Reference budou obsahovat minimálně celkovou cenu, dobu a místo provádění 
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, 
název akce, jméno objednatele, cenu bez DPH v Kč za akci či za rok, popis prováděných 
stavebních prací, fotografie (jsou-li účelné a vypovídající) a razítko a podpis odpovědného 
pracovníka objednatele. 

(2)   Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace 
příslušných stavebních prací.  
         Dodavatel doloží, že bude disponovat sám či v zastoupení odbornou osobou, která je 

schopna řídit a kontrolovat stavbu v pasivním standardu. Dodavatel doloží vhodným 
certifikátem, např. certifikátem "Certifikovaný projektant pasivních domů" nebo 
ekvivalentem.  

 
Žádáme zadavatele o úpravu uvedeného ustanovení v odrážce druhé a třetí. Zadavatelem  
zveřejněná předpokládaná hodnota stavebních prací je ve výši 35 mil. Kč s tím, že ZVZ  v § 56, odst. 
5 stanoví, že u tohoto kvalifikačního předpokladu nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u 
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jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Tedy by zadavatelem požadované stavební práce v 
seznamu neměly překračovat 17,5 mil. Kč. Žádáme proto o úpravu a uvedení požadavků na kvalifikaci 
do souladu se zákonem.  
Zvláště s ohledem na požadavek prokázání 10 stavebních prací zároveň žádáme o to, aby zadavatel 
vypustil požadavek na prokázání druhé reference u zkušeností s výstavbou v pasivním standardu v 
minimální hodnotě 1 mil. Kč. Pokud uchazeč disponuje referencí na obdobný typ staveb v hodnotě 
17,5 mil. Kč a zároveň provedl v posledních 5 letech více než 10 staveb, je nepochybně dostatečně 
odborně zdatný a kvalifikovaný pro provedení prací na veřejné zakázce. 
Žádáme proto, aby se zadavatel nedopouštěl skryté diskriminace a požadavky uvedl do souladu se 
zákonem.  
 
2.  
K odrážce 2 - zadavatel požaduje doložit vhodný certifikát, např. certifikát "Certifikovaný projektant 
pasivních domů", nebo ekvivalent. 
Vzhledem k tomu, že součástí plnění veřejné zakázky není zhotovení prováděcí projektové 
dokumentace, domníváme se, že zadavatelem stanovený požadavek bezprostředně nesouvisí s 
předmětem veřejné zakázky, proto žádáme o jeho vypuštění či specifikaci tak, aby byla v souladu se 
zákonem (viz § 50 ZVZ, odst. 3) 
 
Přeji krásný den 
 

Odpověď zadavatele: 
 
V první části – tedy v otázce výše referencí, viz odpověď na dotaz uchazeče č. 2. 
 
Dále uchazeč požadoval vypuštění druhé reference u zkušeností s výstavbou v pasivním standardu 
v minimální hodnotě 1 mil. Kč s poukazem na to, že 10 staveb z toho 3 za 20 / 15 mil Kč za 
posledních 5 let je dostatečných pro ověření kvalitní společnosti dodavatele.  
Zde nemůžeme z našich zkušeností souhlasit s uchazečem, neboť do 10 staveb může dát uchazeč 
jakoukoli stavbu – má jít o jakési PR (public relations) uchazeče, kterým se prezentuje zadavateli, tj. 
půjde o seznam hlavních staveb, které však nemusí být ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, může 
jít třeba o mosty, lávky, výstavnické stavby, atd. Nejde o stavby, jimiž by uchazeč přímo prokázal 
kvalifikaci ve vztahu k předmětu VZ. 
Vlastní kvalifikaci tak prokazují jen 3 reference na 15 mil Kč, kdy tyto stavby již musí být ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky. U jednoduché tělocvičny by to jistě stačilo, ale zde jsme u tělocvičny 
v pasivním standardu se složitou vzduchotechnikou, soustavou tepelných čerpadel, s rekuperací, 
s napojením na stávající kotelnu již vybudované budovy mateřské školy, se solárními kolektory, 
složitou MaR, atd. Takže vlastní HSV není příliš obtížné (stupeň 3 z pěti dle honorářového řádu ČKA), 
ale PSV bude dosti obtížné, na úrovni 5 dle honorářového řádu ČKA. Z toho důvodu nelze akceptovat 
Váš názor, že by bylo vhodné vypustit druhou referenci na pasivní domy. Zadavatel naopak zvažoval, 
jakým způsobem dát najevo, že jde o technologicky náročnou stavu, které se úspěšně může zhostit 
jen zkušená stavební firma s kvalitním personálním obsazením. Požadavek na 2 reference v oblasti 
pasivních domů, tj. domů stejného, tedy technologicky náročného charakteru, se zadavateli pro tento 
účel jevil a jeví jako nejvýhodnější. Z tohoto důvodu zadavatel stanovil a dále trvá na prokázání obou 
referenčních staveb v pasivním standardu. 
 
Dalším požadavkem uchazeče bylo, aby certifikát "Certifikovaný projektant pasivních domů", nebo 
ekvivalent byl vypuštěn, neboť podle uchazeče nemá validitu ke stavbě, ale k projekci. 
Zde zadavatel také nesouhlasí. Důvodem stanovení certifikátu "Certifikovaný projektant pasivních 
domů" nebo ekvivalentu, je skutečnost, že při stavbě pasivního objektu je zapotřebí prokázat znalosti 
norem a standardů pro pasivní objekty. Tedy zástupce budoucího dodavatele by měl mít s podobnými 
stavbami zkušenosti, aby mohl řádné vést stavbu. Vzhledem k tomu, že pro realizace nejsou v oblasti 
pasivních domů žádné certifikace pro stavební společnosti, jeví se jako nejvýhodnější nejbližší možný 
certifikát prokazující znalosti v daném oboru a tím je právě certifikát "Certifikovaný projektant 
pasivních domů", nebo ekvivalent. Z tohoto důvodu požaduje zadavatel nadále tento certifikát. 
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4. Dotaz uchazeče: 
 

 
 

Odpověď zadavatele: 
 
Ano, upraveno, viz odpověď na dotaz uchazeče č. 2. 
 
 
 
Vážení uchazeči, děkujeme za Vaše dotazy a Váš zájem o naši veřejnou zakázku. Věříme, že jsme 
dotazy zodpověděli k Vaší spokojenosti.  
 
S pozdravem 
 
 
Za zadavatele: 
 
 

………………………………….. 
Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel 

 
 


