V Ostravě dne 3. 4. 2019
Věc
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
DIČ: CZ47813750
Veřejná zakázka:
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008925
Dne 1. 4. 2019 byla prostřednictvím elektronického nástroje doručena žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98
zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem
známým
dodavatelům
a
uveřejňuje
je
na
profilu
zadavatele
https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.
Žádost o vysvětlení ZD:
Bod 5 kvalifikační dokumentace definuje požadavky zadavatele na prokázání profesní
způsobilosti dodavatele. Dodavatel je povinen doložit výpis z živnostenského rejstříku, ze
kterého vyplyne, že dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem
podnikání: Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Ze stanoviska MPO, dotazu ÚOHS č.j. ÚOHS – D112/2009/VZ-3270/2009/530/SWa a
rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S139/2010/VZ-819/2011/530/SWa týkajícího se rozsahu
živnostenského oprávnění vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ –
vyplývá následující:
Podle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, spadá do
obsahové náplně vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" provádění
stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby,
přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona.
Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonávány i činnosti související s
realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně
živnosti volné.
V rámci uvedené „multiprofesní“ živnosti mohou být prováděny veškeré stavební a montážní
práce při novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, změnách, opravách, údržbě a
odstraňování staveb. Jedná se tedy o ucelenou dodávku stavby „na klíč" podle projektové
dokumentace a provedení takových prací, které vedou k užívání dokončené stavby, nebo její
části, případně se může jednat o změnu stavby, její údržbu nebo odstraňování.
Při provádění uvedených prací v rámci vázané živnosti „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování" mohou být vykonávány samostatně, avšak prostřednictvím odborně
způsobilých osob, i takové činnosti, které jsou jinak předmětem samostatných živností
řemeslných, případně živnosti volné, přímo souvisejících se zřizováním, změnami a údržbou
staveb, např. zhotovení a montáž stavebních zámečnických výrobků, stavebních
truhlářských výrobků, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, elektrických zařízení
včetně elektroinstalace, zdvihacích zařízení, vyhrazených tlakových zařízení, zemní práce a
terénní úpravy, výkopové práce a podobně.
Žádáme proto zadavatele, aby zrušil požadavek na předložení živnostenského oprávnění pro
Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,

jelikož toto živnostenské oprávnění v sobě zahrnuje oprávnění Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování.
Podle našeho názoru touto úpravou zadávací dokumentace dojde k naplnění ustanovení
§ 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Citujeme příslušnou část: „V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila
nejméně celou svou původní délku.“ Na základě uvedeného žádáme o informaci, zda dojde k
úpravě lhůty k podání nabídek.
Vysvětlení ZD:
1. Zadavatel výše uvedenému požadavku vyhovuje a upravuje požadavky na prokázání
profesní způsobilost dodavatele, a to takto:
Kvalifikační dokumentace článek 5 – Podmínky kvalifikace, Profesní způsobilost, druhý
odstavec – odstraněn požadavek na oprávnění k provádění montáží, oprav, revize a zkoušek
elektrických zařízení.
Nově požadavek na prokázání Profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
zní takto:
Dodavatel prokáže profesní způsobilost:
- předložením dokladů, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro:
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 výkon zeměměřičských činností,
 projektová činnost ve výstavbě.
Ostatní požadavky na prokázání profesní způsobilosti uvedené v kvalifikační dokumentaci se
nemění.
2. Zadavatel zároveň nově stanoví požadavek na prokázání technické kvalifikace dle §
79 odst. 2 písm. c) a d) zákona takto:
Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona předložením
- seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky;
v souladu s § 73 odst. 6 písm. b) zákona zadavatel stanoví minimální úroveň/požadavky k prokázání
kvalifikace:
 stavbyvedoucí, zkušenost s min. 3 rekonstrukcemi budov občanské vybavenosti nebo stavby
obdobné o celkovém finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za každou stavbu;
 zástupce stavbyvedoucího, zkušenost s min. 2 rekonstrukcemi budov občanské vybavenosti
nebo stavby obdobné o celkovém finančním objemu min. 20 mil. Kč bez DPH za každou
stavbu;
 autorizovaný člen týmu, zkušenost s min. 2 vybudovanými parkovišti s min. 15 parkovacích
stání včetně areálového osvětlení;
 technik k zajišťování úkolů v prevenci rizik, zkušenost s min. 2 rekonstrukcemi či přestavbami
budov občanské vybavenosti nebo stavby obdobné o celkovém finančním objemu min. 20 mil.
Kč bez DPH za každou stavbu,
 člen realizačního týmu způsobilý k činnostem týkajícím se montáží, oprav a revize a zkoušek
elektrických zařízení;
- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím a
k následujícím vedoucím pracovníkům:
 stavbyvedoucí, VŠ vzdělání stavebního směru, praxe min. 10 let v oboru pozemního
stavitelství, autorizace nebo registrace osoby usazené ČKAIT v oboru pozemní stavby;
 zástupce stavbyvedoucího, VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru, praxe min. 5 let v oboru
pozemního stavitelství, autorizace nebo registrace osoby usazené ČKAIT v oboru pozemní
stavby;
 člen týmu, VŠ nebo SŠ vzdělání, praxe min. 5 let, autorizace nebo registrace osoby usazené
ČKAIT v oboru dopravní stavby;
 technik k zajišťování úkolů v prevenci rizik, praxe min. 5 let v oboru, osvědčení k odborné
způsobilosti prevence rizik dle § 10 odst. 1 písm. 1 c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,



člen realizačního týmu, doklad prokazující způsobilost k činnostem týkajícím se montáží,
oprav a revize a zkoušek elektrických zařízení.
Dodavatel předloží zadavateli strukturované profesní životopisy (dále jen SPŽ) jednotlivých, výše
uvedených vedoucích pracovníků odpovědných za plnění veřejné zakázky. Jednotlivé SPŽ musí být
těmito osobami podepsány. Součástí SPŽ (jako jeho přílohy) musí být i následující doklady:
 doklad o vzdělání,
 osvědčení o odborné způsobilosti;

Ostatní požadavky na prokázání technické kvalifikace uvedené v kvalifikační dokumentaci se
nemění.
3. Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlouží lhůtu pro podání žádostí o účast tak,
aby činila nejméně celou svou původní délku.
Zadavatel souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání žádostí o účast
takto:
Žádosti o účast se podávají nejpozději do 12.00 hod. dne 30. 4. 2019.
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