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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ 
 
 

Veřejná zakázka : 

 „TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA“ 

1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Město Železný Brod 

Zastoupený: André Jakubička, starosta města 

Sídlo: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

IČ: 00262633 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických:   

jméno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a 
regionálního rozvoje  

tel.: 483 333 966, 606 179 334 
e-mail: d.mach@zelbrod.cz   

 

2. Dodatečné informace - odpovědi na dotazy: 

1) Zadavatel požaduje doložit v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 

§56 odst. 3 písm a) zákona seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru - 

5 referenčních zakázek v hodnotě více než 5 mil. Kč realizovaných za posledních 5 let. 

Prosíme o upřesnění výše uvedeného požadavku, jaké referenční zakázky budou 

zadavatelem uznány jako referenční pro daný účel? 

Ad 1) Relevantní jsou takové zakázky, které odpovídají CPV klasifikaci zakázky uvedené 

v zadávací dokumentaci. Přednostně se jedná o dopravní stavby, stavby autobusových 

nádraží a dopravních terminálů. 

 

2) Zadavatel požaduje doložit v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 

§56 odst. 3 písm c) osvědčení o odborné způsobilosti osob: hlavní technolog. 

Ad 2) Technické kvalifikační předpoklady u osoby „Hlavní technolog“ je míněna taková 

osoba/pozice ve společnosti, které zodpovídá za technickou přípravu zakázek – se 

zodpovědností kontrolování dodržováni technologických a konstrukčních postupů. 
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3) Zadavatel požaduje doložit mimo jiné čestná prohlášení od konkrétních odpovědných 

osob o participaci na deklarované službě v minulosti (poslední 3 roky) v požadované 

pozici - na jaké deklarované službě? 

Ad 3) Participace se vztahuje na osoby, které jsou z pohledu plnění požadavku zadávací 

dokumentace (ZD) vyžadovány, ale nejsou v zaměstnaneckém poměru k uchazeči (např. 

osoba zodpovědná za BOZP). 

 

4) Jako součást zadávací dokumentace byla poskytnuta uchazeči Projektová dokumentace 

ve stupni „DPS - Dokumentace pro provádění stavby“. V bodě 2.3. zadávací 

dokumentace je požadováno „Zhotovení dokumentace pro provádění stavby“. Má být 

náklad na dokumentaci pro zhotovení stavby zahrnut do nabídkové ceny, případně jaké 

konkrétní části se tato dokumentace týká? 

Ad 4) V zadávací dokumentaci je chybně uveden stupeň projektové dokumentace, správně 

má být „Dokumentace skutečného provedení stavby“, tedy dokumentace zpracované 

po ukončení stavebních prací. 

 

5) V zadávací dokumentaci je na str. 7 uvedeno, že ke všem dodaným zařízením je nutno 

doložit certifikáty a osvědčení o shodě. Vzhledem k rozmanitosti prací žádáme 

zadavatele o konkretizaci zařízení, na která mají být certifikáty a osvědčení o shodě 

dodány. 

Ad 5) Zadavatel v konkrétním textu na str. 7 zadávací dokumentace stanovuje, že požaduje 

doložit certifikáty a osvědčení o shodě na dodávky nestavební části stavby, jako jsou 

informační panely apod. To ale neznamená, že by se tato povinnost netýkala běžných 

certifikátů na stavební materiály a zařízení, jako je dlažba, obrubníky, veřejné osvětlení, 

kanalizační potrubí a další běžně vyžadované certifikáty a osvědčení, které jsou 

vyžadovány na jakékoli stavbě. 

 

6) V zadávací dokumentaci - odst. 9.1.5. zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce 

uvedl jmenovitě výrobky a materiály zahrnuté do cenové nabídky. Žádáme zadavatele 

o konkretizaci, kterých výrobků a materiálů se má popis týkat? 

Ad 6) Zadavatel stanovuje, že požaduje označit dodávky a materiály v členění dle výkazu 

výměr, jestliže to jejich charakter umožňuje a jejich takové označení existuje. Opět se 

nejedná o žádný nadstandardní požadavek, ale o uvedení materiálů, které budou následně 

na stavbě použity tak, aby zadavatel měl šanci posoudit kvalitu materiálů a následně 

kontrolovat jejich použití na stavbě. 

 

 


