VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Sídlo:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

IČ / DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

R188 – Cesty C3, C28, VKP IV. v k.ú. Vrchovnice

Sp. značka / č.j.

SP12583/2021-514101 / SPU 010434/2022/Zak

Druh zadávacího řízení:

dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 99 zákona zveřejňuje vysvětlení
a změnu zadávací dokumentace č. 1 na základě následujícího dotazu dodavatele.

Dotaz dodavatele ze dne 10.01.2022:
V zadávací dokumentaci v bodě 8.2.2 je uveden požadavek na Člena týmu - osoba pro
technickou část, a to konkrétně na vysokoškolské vzdělání technického směru. Domníváme
se, že v tomto případě je dostačující i vzdělání středoškolské. Prosíme o přehodnocení tohoto
požadavku na kvalifikaci.

Odpověď k dotazu dodavatele:
Na základě výše uvedeného dotazu dodavatele zadavatel upřesňuje bod 8.2.2 zadávací
dokumentace.
Nové znění bodu 8.2.2:
8.2 dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d)
zákona požaduje v rámci čestného prohlášení předložení:
1.1.1

seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality, bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli.
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Vymezení minimální úrovně:
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud předloží seznam členů realizačního týmu
(techniků či technických útvarů), který bude zahrnovat min. 3 osoby, přičemž realizační tým
bude složený z vedoucího týmu a dalších min. 2 členů týmu. V seznamu bude uvedeno
jméno člena týmu, jeho funkce a vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel apod.) a
jeho odborné zaměření.
1.1.2

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, dokladu o praxi, a to jak ve vztahu
k fyzickým osobám, které budou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich
vedoucím pracovníkům.

Vymezení minimální úrovně vzdělání a odborné kvalifikace členů realizačního týmu:
I.

Vedoucí týmu





II.

Člen týmu – osoba pro technickou část





III.

VŠ nebo SŠ technického směru
Autorizace v oboru „Dopravní stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb.
Min. 5 let praxe v oblasti dopravních staveb
Znalost české legislativy v oboru přípravy a realizace staveb

VŠ nebo SŠ technického směru
Autorizace v oboru „Vodohospodářské stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb.
Min. 5 let praxe v oblasti vodohospodářských staveb
Znalost české legislativy v oboru přípravy a realizace staveb

Člen týmu – osoba zodpovědná za geodetické práce spojené se stavbou






VŠ technického směru
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c)
Min. 5 let praxe v oblasti zeměměřických činností
Znalost české legislativy v oboru zeměměřických činností

Za každého člena týmu bude předložen strukturovaný profesní životopis (účastník může využít
vzor v Příloze č. 4), ze kterého musí vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem,
zejména pak prokázání vzdělání, dosažené praxe v oboru a odborné kvalifikaci.
Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené v seznamu realizačního týmu fakticky
přímo podílely na realizaci veřejné zakázky. Změna člena realizačního týmu bude přípustná
pouze po přechozím souhlasu zadavatele za předpokladu, že nový člen realizačního týmu
bude splňovat potřebnou kvalifikaci.
Dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci
splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů, které prokazují technickou kvalifikaci.
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Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 28.01.2022
do 09:00 hodin.
V Hradci Králové dne 12.01.2022

………………………………………….
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Příloha: Upravená zadávací dokumentace
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