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Ostrava  

2014-05-16 
 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky prostřednictvím 
zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje dodatečné informace všem uchazečům o 

veřejnou zakázku.    

 
Dotaz: 

V části III. Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky je v odstavci 3.3. uvedeno, že 
nabídky se mají odevzdat na podatelnu zmocněnce společnosti Moramis, s.r.o., která má být 

zmocněncem  zadavatele, ale v záhlaví zadávací dokumentace je jako zmocněnec uvedena společnost 

Dobrá zakázka s.r.o. . Proto se ptáme, kdo je zmocněncem pro odevzdání nabídek, a žádáme zároveň 
zadavatele, aby opravil zadávací dokumentaci tak, aby se objasnila nejasnost, kde mají uchazeči 

odevzdat svou nabídku.  
 

Odpověď: 
V zadávací dokumentaci je uvedeno cit.: „Podatelnu administrátora zajišťuje podatelna sídla 

zmocněnce, tj. společnosti Moramis s. r. o.“, tzn. že administrátor je Dobrá zakázka s. r. o., nabídky se 

podávají na adrese sídla administrátora a to přímo v podatelně, kterou pro administrátora zajišťuje 
majitel nemovitosti sídla, tj. společnost Moramis s. r. o. Tato podatelna je centrální pro všechny 

společnosti v budově sídlící.   
 

Dotaz: 

V části  IV. Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky jsou v odstavci 4. Uvedeny 
technické kvalifikační předpoklady. V písmenu a) výše uvedeného odstavce zadavatel specifikuje 

požadavky na doložení, že dokládané stavby pro splnění kvalifikačních předpokladů musí zahrnovat 
např. výměnu oken o celkové ploše 200 m2/1 stavba. Splnění těchto požadavku musí vyplývat z 

předaných osvědčení o realizaci díla. Vzhledem k tomu, že zákon o veřejných zakázkách definuje co 
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má obsahovat osvědčení, konkrétně § 56, odstavec 3, písmeno a), je uchazeč toho názoru, že 

zadavatel tímto svým požadavkem, že z osvědčení musí vyplývat i další údaje nad rámec zákona, 
nepřiměřeně zatěžuje uchazeče, kteří mají zájem zúčastnit se výše uvedené veřejné zakázky, a 

porušuje tím ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách, kdy tímto svým postupem diskriminuje 
uchazeče o veřejnou zakázku, kteří mají osvědčení od objednatelů zpracována dle zákona, avšak pro 

splnění kvalifikačních předpokladů výše uvedené veřejné zakázky jsou nedostatečná. Přičemž i zákon o 
veřejných zakázkách v §56, odstavce 6 uvádí, že uchazeč může prokázat splnění kvalifikačních 

předpokladů i dalšími rovnocennými doklady, pokud je zadavatel uzná. Proto se ptáme, zda může 

uchazeč prokázat splnění kvalifikačního předpokladu, že byly na dvou stavbách provedeny dodávky a 
instalace plastových oken o ploše min 100 m2/1stavba, i dalšími doklady jako je např. smlouva o dílo, 

část projektové dokumentace, rozpočet dané stavby apod. 
 

Odpověď: 

Je běžnou praxí, že popis základních charakteristik u obdobných staveb je obsažen přímo v osvědčení 
o realizaci, přesto je možné v souladu se zákonem doložit osvědčení o realizaci stavby a k tomu 

doložení např. části výkazu výměr z realizované stavby či jiný obdobný doklad prokazující splnění 
zadavatelova požadavku. 

 
 

 

S pozdravem 
 

 
 

 

 

 

       ........................................ 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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