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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 26.03.2015 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: 

V bodě 7.5.1 Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací vymezuje zadavatel 
minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu na min. 3 dokončené stavby 
v oborech realizace inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v celkovém finančním objemu 
ve výši minimálně 110 mil. Kč bez DPH. 
Z výše uvedeného jasně nevyplývá, zda se jedná o celkový finanční objem min. 110 mil. Kč bez 
DPH za min. 3 stavby v součtu nebo zda-li se  jedná  o  celkový finanční objem min. 110 mil. Kč bez 
DPH za každou stavbu u min 3 požadovaných. 
 
Odpověď: 

Zadavatel požaduje tři stavby v souhrnném objemu 110 mil. Kč bez DPH - to znamená dohromady, 
přičemž alespoň jedna z těchto staveb musí obsahovat dopravní infrastrukturu za 9 mil. bez DPH  
a alespoň jedna z těchto staveb musí obsahovat kanalizaci za 6 mil. bez DPH. 
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