Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Zadavatel:
Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava
se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO: 00845451
Dynamický nákupní systém pod názvem:
„Dynamický nákupní systém – Opravy a modernizace budov pro městský obvod
Slezská Ostrava – II.“
Dynamický nákupní systém na stavební práce bude provozován v podlimitním režimu podle
ust. § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Ostrava

Sídlo zadavatele:

Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO / DIČ zadavatele:

00845451 / CZ00845451

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele:
Kontaktní osoba:
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Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská

Bc. Richard Vereš, starosta
Bc. Martina Prchalová
Tel: 599 410 424

ID datové schránky

56zbpub

Profil zadavatele:

https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Těšínská 35, 710 16 Ostrava
www.slezskaostrava.cz

IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Číslo účtu: 19-1649322359/0800

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Dotaz č. 1:
V zadávací dokumentaci je uvedeno:
V odstavci 3.1 Stručný popis zakázky
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou opravy a modernizace budov v majetku
statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové
domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy
s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční
a obřadní síně).
Dále v odstavci 4.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ a její prokázání
Splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží seznam stavebních
prací odpovídajících předmětu veřejné zakázky poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení nebo přede dnem podání žádosti o účast v již zavedeném DNS, a to včetně min.
3 osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Dodavatel využije
k předložení tohoto seznamu dokumentu Příloha č. 3 - Seznam poskytnutých stavebních prací.
Dodavatel nemůže k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace použít stavební práce, které
poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel ve smyslu § 79 odst. 4 ZZVZ.
Chápe tedy zájemce o veřejnou zakázku správně, že má předložit 3 osvědčení/stavební práce,
jejímž předmětem byla oprava a modernizace budov, kdy předmětná realizace byla
zadavatelem/objednatelem zadána dynamickým nákupním systémem? Zájemce nerozumí
vlivu druhu zadávacího řízení na předmět plnění, avšak chápe tedy správně, že je-li
zájemce/dodavatel/zhotovitel registrován u zadavatele/objednatele v jeho nákupním systému
dodavatelů, a má provedeno plnění pro takovéhoto zadavatele/objednatele v rozsahu prací
obdobného charakteru jako je oprava a modernizace budov, prokáže takovouto referencí
předmětný požadavek zadavatele? Nebo se musí jednat pouze o veřejného zadavatele, který se řídí
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) a zakázku zadanou
prostřednictvím „dynamického nákupního systému“, upraveném v ZZVZ v ustanoveních § 138 –
§ 142?“
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel na výše položený dotaz, jenž obdržel dne 30. 8. 2022, sděluje, že k prokázání splnění
technické kvalifikace požaduje předložení seznamu stavebních prací, které zájemce o DNS
realizoval za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a jejichž obsahem byla oprava
a modernizace budov. Zadavatel v žádném případě nepožaduje, aby tyto stavební práce byly
realizovány pouze skrze dynamický nákupní systém, jelikož nastavení takovýchto zadávacích
podmínek by bylo v rozporu se zásadami pro zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal

Bc. Richard Bc. Richard Vereš
Datum: 2022.09.01
Vereš
07:55:29 +02'00'

……………………………
Bc. Richard Vereš
starosta
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