Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(dále jen „Zadavatel“)

Veřejná zakázka:

Sektorová veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce podnikového
ředitelství II. etapa – II“, ev. č. ve věstníku Z2020-039251
(dále jen „Zakázka“)

Režim a druh Zakázky:

Nadlimitní na stavební práce

Druh řízení:

Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Věc:

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99
ZZVZ č. 1
I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:
Žádost č.:
Datum
doručení:
Přesné znění
žádosti:

1
23.11.2020
Zadavatel v Zadávací dokumentaci čl. 9.4.3 stanovuje minimální úroveň kvalifikace Pro
Hlavního stavbyvedoucího (vedoucího týmu):
i.
ii.

Osvědčení dle Autorizačního zákona voboru „Pozemní stavby“ (lze prokázat
osvědčením pro IP00 nebo TP00), a
Vysokoškolské vzdělání 2. stupně (úroveň Ing.)

Z výše uvedeného plyne, že zadavatel mj. požaduje, aby minimální úroveň vzdělání osoby
na pozici Hlavního stavbyvedoucího (vedoucího týmu) bylo vysokoškolské vzdělání 2.
stupně (úroveň Ing.) a zároveň požaduje, aby osoba na této pozici měla Osvědčení dle
Autorizačního zákona v oboru „Pozemní stavby“ pro IP00 nebo TP00.
Podle Autorizačního zákona je podmínkou pro osvědčení autorizovaného technika (TP00)
následující vzdělání: „pro autorizaci podle § 3 písm. c) vysokoškolské vzdělání získané
studiem ve studijním oboru v oblasti uvedené v § 5 odst. 3 nebo příbuzném studijním
oboru, v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu,
anebo střední či vyšší odborné vzdělání obdobného studijního směru.“
Požadavek na vysokoškolské vzdělání autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb.
jde nad rámec zákonných požadavků. Takový požadavek je nepřiměřený a v konečném

důsledku i diskriminační. Jsme názoru, že kvalifikační požadavek na vzdělání by měl být
upraven na vzdělání středoškolské či zcela vypuštěn.
Dotaz: Zájemce tímto žádá zadavatele o přehodnocení formulace a adekvátní úpravu
textu 9.4.3 v části minimální úrovně kvalifikace pro Hlavního stavbyvedoucího (vedoucího
týmu), a to tak, aby stanovené kvalifikační podmínky byly vsouladu se zákonem a
nevykazovaly diskriminační charakter.
Reakce
Zadavatele:

Zadavatel předně konstatuje, že dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ je možno požadovat
k požadovaným stavebním pracím, resp. vedoucím pracovníkům, jak (i) osvědčení
o vzdělání, tak (ii) osvědčení o odborné kvalifikaci, přičemž osvědčení o vzdělání nemusí
být striktně vázáno na zákonné podmínky potřebné pro získání paralelně požadovaného
osvědčení o odborné kvalifikaci.
Tento závěr potvrzuje i odborná literatura, když např. v komentáři k ZZVZ autorů Dvořák,
D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných
zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. Systém Beck –
online, se k této problematice uvádí: „Nelze předem vyloučit jako a priori diskriminační,
pokud by zadavatel stanovil vyšší požadavek na dosažené vzdělání, než je minimum pro
výkon příslušné činnosti stanovené dle zvláštních právních předpisů. Zadavatel je tak
oprávněn stanovit požadavky na dosažené vzdělání nad rámec příslušné právní úpravy,
pokud je to náležitě odůvodněno složitostí a charakterem předmětu plnění veřejné
zakázky. Pokud zvláštní právní předpisy stanovují jako minimální pro výkon určité činnosti
například dosažení středoškolského vzdělání, může být, pokud to odpovídá složitosti
a charakteru předmětu plnění veřejné zakázky, jako adekvátní stanovení požadavku na
vysokoškolské vzdělání ohledně určitých pozic realizačního týmu.“
V daném případě pak zadavatel k takovémuto řešení přistoupil, a to jelikož se jedná
o osobu Hlavního stavbyvedoucího (vedoucího celého týmu, koordinátora celého
projektu a naprosto klíčovou pozici pro bezvadnou realizaci zakázky), tedy osobu, na
kterou jsou kladeny extrémní nároky co do její profesní teoretické erudice, schopnosti
vhledu do všech odborností, které jsou zajišťovány členy jejího týmu (včetně aspektů
statiky a dynamiky stavebních konstrukcí, technického zařízení budov, geotechniky a
zakládání staveb, geodézie, prostředí staveb a v neposlední řadě inženýrské činnosti a
jejich vzájemných vztahů) a které přesahují rámec její autorizace a jsou primárně
předmětem výuky na vysoké škole. Zadavatel je přesvědčen, že složitost a charakter
zadávané zakázky tento požadavek jednoznačně odůvodňují, když v rámci dané zakázky
se v rámci uceleného plnění snoubí a vzájemně prolíná a ovlivňuje celá řada různých a
vysoce odborných činností (zásah do nosných prvků budovy v památkové zóně,
specifické založení stavby formou mikropilotáže, nadstavba budovy, rekonstrukce
nosných prvků stropů, kompletní rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů,
provedení nových elektroinstalací, vybudování kompletně nové vzduchotechniky a
v neposlední řadě velice náročná komunikace s dotčenými orgány), které musí hlavní
stavbyvedoucí jako vedoucí týmu řídit a koordinovat a z pohledu úkolů hlavního
stavbyvedoucího je tedy naprosto klíčové, aby tato osoba disponovala odborností a
„rozhledem“ v rozsahu a šíři, který poskytuje právě vysokoškolské studium v oblasti
(oboru) stavebním.
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V tomto ohledu tedy zadavatel na svém požadavku trvá.
Zadavatel si nyní nicméně uvědomil, že daný požadavek nespecifikoval v rámci zadávací
dokumentace zcela jednoznačně; přestože od samotného počátku vyžadoval od
dodavatelů, aby osoba hlavního stavbyvedoucího měla požadované vysokoškolské
vzdělání v oboru „stavebnictví“, z formulace daného požadavku to výslovně nevyplývá a
při striktním výkladu by snad bylo možno dovozovat, že by se zadavatel spokojil i s jiným
typem vysoké školy technického směru (přestože lze očekávat, že drtivá většina osob
s požadovanou autorizací a vysokoškolským vzděláním bude mít právě vysokoškolské
vzdělání stavebního typu).
Z těchto důvodů Zadavatel přistupuje z preventivních důvodů k objasnění a úpravě
formulace daného požadavku stanoveného v bodě 9.4.3. zadávací dokumentace v tom
smyslu, že pro Hlavního stavbyvedoucího (vedoucího týmu) je mj. vyžadováno
vysokoškolské vzdělání 2. stupně (úroveň Ing.) v oblasti (oboru) stavebnictví. Pozn.:
ostatní požadavky formulované v bodu 9.4.3. zadávací dokumentace zůstávají
nezměněny.
S ohledem na výše uvedené se Zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek prodloužit do 16.12.2020
do 10:00 hod.
Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele.
V Ostravě dne 25.11.2020
naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková
zástupce zadavatele
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