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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. 
 

I. 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ustanovení  

§ 49 odst. 4 zákona VZ 

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám, z důvodu průběhu 
realizace souvisejících staveb je z předmětu této zakázky (tj. Stavby 3) vyjmuta část 
základových konstrukcí z objektu SO.21 Opěrné stěny a u objektu SO.01 část oplocení, které 
budou realizovány v rámci související Stavby 2. 
 
-  SO.01 – oplocení kolem dráhy a sektoru hostů 
S ohledem na postup prací v rámci stavby 2 stávající oplocení mezi původní atletickou dráhou  
a betonovými ochozy pro stojící diváky a kolem sektoru hostů překáželo realizaci stavby 2 (objektů 
SO.11 a SO.53) a bylo nutno jej odstranit v rámci stavby 2. 
Toto oplocení bylo tedy vyjmuto z dodávky stavby 3, což je zohledněno v upraveném výkazu výměr 
Karvina_III_SO_01_VV_dodatek c.2_15_04_02.xlsx 
  
- SO.21 – opěrné stěny  - 8 pilot (Sce 1-4 a SDg 1-4  - včetně výztuže)  

a 1 zeminový pilíř  011  -  ø600mm   
S ohledem na postup prací v rámci stavby 2 bude nutné provést již nyní v rámci realizace stavby 2 
(objektu SO.11)  8 pilot (Sce 1-4 a SDg 1-4  - včetně výztuže) a 1 zeminový pilíř  011 (ø600mm) ze 
stavby 3 (objekt SO.21). S ohledem na postup prací stavby 2 by pro realizaci těchto pilot  
a zeminového pilíře nebylo možné zajistit příjezd potřebné techniky, proto musí být provedeny již 
nyní a vyjmuty ze stavby 3, což je zohledněno v upraveném výkazu výměr 
Karvina_III_SO_21_VV_dodatek c.2_15_04_02.xlsx 
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II. 

Zadavatel dne 02.04.2015 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: 

Ze zadávacího řízení není zřejmé, jaká je předpokládaná cena veřejné zakázky. 
 
Odpověď: 

Viz odpověď na dotaz č. 2. (Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – I. ze dne 
19. 3. 2015).  
 
Dotaz č. 2: 

K technickým kvalifikačním předpokladům pro provádění stavebních prací. 
V zadání je uvedeno, že dodavatel splňuje tech. kval. předpoklad, pokud v posledních 5 letech 
dokončil alespoň 4 stavby a z toho: 
Minimálně 3 dokončené stavby v oborech realizace inženýrských sítí a dopravní infrastruktury 
v celkovém fin. objemu ve výši min. 110 mil. Kč bez DPH, z toho alespoň 
-        Jedna stavba( stavebních prací) zahrnovala práce spočívající ve výstavbě pozemních 

komunikací s finančním objemem min. 9 000 000,- Kč bez DPH. 
-        Jedna stavba( stavebních prací) zahrnovala práce spočívající ve výstavbě kanalizací s fin. 

objemem min. 6 500 000,- Kč bez DPH. 
 

a jedna stavba zahrnující práce spočívající ve výstavbě sportovních hřišť obdobného typu jako je 
předmětem této veřejné zakázky o minimální ploše 3500 m2. 
 
Což znamená, že kromě vyspecifikovaných stavebních prací na výstavbu pozemních komunikací , 
kanalizací a hřiště mají být ještě 3 referenční stavby obdobného charakteru jako je předmět plnění 
veřejné zakázky součtem 110 mil. Kč a nebo 1 stavba za 110 mil. Kč s tím, že se odečtou hodnoty 
9 000 000,- Kč a 6 500 000 mil. Kč ? 

Odpověď: 

Viz Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – III. ze dne 31. 3. 2015. 
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