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Chadimová Anna

Veřejná zakázka
Nadlimitní na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji –
odstranění negativních dopadů hornické činnosti“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího
řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním
číslem VZ 404887.
Zadavatel dne 16.03.2015 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám
k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona
VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na
podání nabídky.
Dotaz č. 1
Žádáme Vás o bližší prozkoumání specifikace rozsahu specializace pro požadovanou autorizaci
v oboru "technika prostředí staveb". Tento obor zaštiťuje pouze vnitřní instalace v rámci
pozemních staveb, takže podle našeho názoru pro práce na venkovních inženýrských sítích
(kanalizace, vodovody, plynovody), které jsou součástí tohoto projektu postačí pouze autorizace
v oboru VHS "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství", která je dle ZD rovněž
požadována. V případě, že budete i nadále autorizaci v oboru „technika prostředí staveb“ vyžadovat,
prosíme Vás o písemné vysvětlení důvodu její nutnosti.
Citace z rozsahů specifikací dle ČKAIT: http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait
http://www.mmr.cz/getmedia/24a58461-aac5-48a2-958f-35b46ae10272/090708_Spolecne_stanovisko_MMR_a_CKAIT

1. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Rozsah specializace technická zařízení pro autorizované inženýry (IE01):
Činnosti a zařízení pro úpravu vnitřního a vnějšího prostředí staveb. Do oboru náleží zejména
vzduchotechnika, chlazení, vytápění a zásobování teplem, rozvody topných a chladících médií,
akustické prostředí uvnitř staveb, vliv okolí na stavby a vliv zařízení a vybavení staveb na vnější
prostředí, vibrace, zdravotní technika a instalace, rozvody topných a technických plynů. Součástí
jsou i zařízení a rozvody médií související s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i
když jsou situovány mimo stavební objekty. Řešení využití netradičních forem energie. Dále
zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.
V rámci specializace se také projektují čistírny odpadních vod instalované do kanalizačních
systémů, technická zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách č. 254/2001 Sb.. Jde
o typové odlučovače tuků a ropných látek, jsou-li umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední

blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace. Typová zařízení musí mít nezbytná
osvědčení a dodavatelskou průvodní dokumentaci. Totéž platí pro malé čistírny odpadních vod pro
rodinné domy. Dále požární vodovody neveřejné vnější, vnitřní, zavodněné, nezavodněné. Součástí
specializace je technické a technologické vybavení pro domovní a neveřejné studny. Předmětem
není vyhodnocení zdrojů vody, její kvalita, umístění studny a její stavební provedení (tj. již obor
vodohospodářské stavby).
Rozsah specializace vytápění a vzduchotechnika pro autorizované techniky (TE01):
Činnosti a zařízení pro úpravu vnitřního a vnějšího prostředí staveb: zejména vzduchotechnika,
chlazení, vytápění a zásobování teplem, rozvody topných a chladicích médií, akustické prostředí
uvnitř staveb, vliv okolí na stavby a vliv zařízení a vybavení staveb na vnější prostředí, vibrace.
Součástí jsou i zařízení a rozvody médií bezprostředně související s funkcí systémů pro úpravu
vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekty. Řešení využití netradičních
forem energie. Dále zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení a vyhrazená požárně
bezpečnostní zařízení.
Rozsah specializace zdravotní technika pro autorizované techniky (TE02):
Činnosti a práce související se zásobováním staveb vodou, rozvody topných a technických plynů,
likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod, ze kterých nejsou vypouštěny odpadní
vody do vod povrchových). Součástí jsou i zařízení a rozvody plynů a kapalin související s funkcí
systémů a zařízení uvnitř stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt. Řešení využití
netradičních forem energie. V rámci specializace se také projektují čistírny odpadních vod
instalované do kanalizačních systémů, technická zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o
vodách č. 254/2001 Sb.. Jde o typové odlučovače tuků a ropných látek, jsou-li umístěny v objektu
nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace. Typová
zařízení musí mít nezbytná osvědčení a dodavatelskou průvodní dokumentaci. Totéž platí pro malé
čistírny odpadních vod pro rodinné domy. Dále požární vodovody neveřejné vnější, vnitřní,
zavodněné, nezavodněné. Součástí specializace je technické a technologické vybavení pro
domovní a neveřejné studny. Předmětem není vyhodnocení zdrojů vody, její kvalita, umístění
studny a její stavební provedení (tj. již obor vodohospodářské stavby).
Rozsah specializace elektrotechnická zařízení pro autorizované inženýry a techniky (IE02,
TE03):
Do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy,
rozvody vysokého napětí a nízkého napětí a trafostanice vn/nn v rámci areálu staveb, sloužící pro
jejich napájení. Dále vedení a zařízení elektronických komunikací v rámci areálu staveb (vnitřní
rozvody), vedení a zařízení pro šíření služeb elektronických komunikací v rámci stavby včetně
přenosu dat, včetně systémů zabezpečovacích, požárních, informačních, měřících a regulačních.
Součástí jsou i zařízení a elektro (napájecí) rozvody souvisící s funkcí systémů pro úpravu vnitřního
prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt. Dále zařízení staveb zahrnující
vyhrazená technická zařízení a vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Řešení využití
netradičních forem energie.
2. STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) definuje vodní díla, která schvaluje speciální stavební
úřad a pro která je třeba autorizace v oboru nebo specializacích v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství.
Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IV00) a autorizované a techniky a stavitele, pokud
získají autorizací ve všech specializacích oboru (TV00, SV00): Stavby hydrotechnické,
zdravotně technické, meliorační a sanační, stavby pro nakládání s odpady. Součástí oboru jsou i
stavby trubních dálkovodů, stavby pro úpravu krajiny a stavby pro funkci lesa.
Rozsah specializace stavby hydrotechnické pro autorizované techniky a stavitele (TV01,
SV01):
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Přehrady, ostatní vodní nádrže, úpravy vodních toků, malé vodní elektrárny, stavby na ochranu před
povodněmi a stavby k plavebním účelům.
Rozsah specializace stavby zdravotně technické pro autorizované techniky a stavitele (TV02,
SV02):
Soubor činností staveb a zařízení zajišťujících odběr, úpravu, akumulaci, dopravu a svod vody pro
potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Činnosti, stavby a zařízení zajišťující příjem, čištění
a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území, obytných, průmyslových a
zemědělských zón, včetně likvidace nebo zpracování kalů. Stavby trubních dálkovodů.
Rozsah specializace stavby meliorační a sanační pro autorizované techniky a stavitele (TV03,
SV03):
Soubor činností, staveb a zařízení zajišťujících zlepšení přírodních podmínek a využívání půdy
úpravou vodních poměrů v půdě. Stavby k zavlažování a odvodňování pozemků, úpravy drobných
vodních toků a malých vodních nádrží, lesotechnické meliorace, hrazení bystřin a pozemkové
úpravy, včetně polních a lesních cest, stavby sanační a stavby pro nakládání s odpady.
Poznámka:
Dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby nebo v jeho specializacích je shodná s
autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jeho specializacích.
Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti.

Odpověď:
Zadavatel trvá na požadavku rozsahu autorizace v oboru „technika prostředí staveb“, kterou je
uchazeč povinen doložit z následujících důvodů:
Součástí dodávky stavby III jsou i objekty SO 34 Přípojka plynovodní STP PE 63, SO 34-A
Areálový rozvod plynu, SO 35 Lapol OTP 4, SO 40 Vodovodní přípojka PE, SO 41 Areálové
vodovodní řady a další.
Z charakteru a rozsahu zadavatelem požadované specializace vyplývá, že autorizovaná osoba
vykonává mimo jiné i činnost spojenou zejména s vlivem staveb na okolí, na stavby a vliv zařízení
a vybavení staveb na vnější prostředí, vibrace, zdravotní technika a instalace, rozvody topných
a technických plynů. Součástí jsou i zařízení a rozvody médií související s funkcí systémů pro
úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekty.
Dotaz č. 2
Dále Vás též žádáme o doplnění informace týkající se předpokládané hodnoty díla, která
v „Zadávací dokumentaci“ není rovněž uvedena a podle ZVZ č. 137/2006 Sb. by takováto nadlimitní
veřejná zakázka měla mít stanovenu „orientační předpokládanou hodnotu díla“.
Odpověď:
Zveřejnění předpokládané hodnoty není povinnou informací dle zákona o veřejných zakázkách. Dle
stanoviska expertní skupiny MMR, je věcí obchodní taktiky zadavatele, zda předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky uveřejní či nikoli. Obchodní taktikou Ministerstva financí je předpokládanou
hodnotu nezveřejňovat.
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