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V Olomouci 7. 12. 2020 
 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00  Olomouc 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Statické zajištění opěrné stěny na 
ul. Albertova“ 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4. 12. 2020 
 
Dotaz 1: 
dotaz k bodu č. 8 - požadavek na kvalifikaci stavbyvedoucího. 
  Dle výzvy je požadováno: autorizovaný inženýr či technik s autorizací v oboru dopravní stavby 
nebo mosty a inženýrské konstrukce a tím navazující praxi. 
  S ohledem na prováděné konstrukce jsme názoru, že se jedná o pozemní stavbu. 
  
 Dotaz: Je možná na pozici stavbyvedoucího osoba s autorizací v oboru pozemní stavby? 
 Vzhledem k provádění statických a geotechnických konstrukcí a nikoliv dopravních staveb a mostů 
připadá v úvahu osoba vykonávající dozor v realizačním týmu zhotovitele a autorizací v oboru 
statika a dynamika staveb, případně geotechnika. 
  Prosíme tedy o zvážení těchto změn: 
 - autorizace pozemní stavby u stavbyvedoucího - ostatní požadavky zůstávají v platnosti 
 - realizační tým zhotovitele doplnit o osobu s autorizací statika a dynamika staveb, příp. 
geotechnika. 
 
Odpověď 1: 
- Zadavatel bude akceptovat v rámci prokázání kvalifikace v pozici stavbyvedoucího osobu splňující 
níže uvedené požadavky: 
- autorizovaný inženýr či technik s autorizací v oboru pozemní stavby 
- min. 3 roky praxe při řízení stavebních prací v oboru pozemní stavby 
- zkušenosti s realizací min. 1 stavební práce ve finančním objemu min. 2,0 mil. Kč bez DPH, 
jejíž součástí byla realizace novostavby nebo rekonstrukce opěrné stěny nebo realizace stavebních 
technologií pro zakládání staveb obsahující kolmé nebo šikmé injektované mikropiloty nebo tyčové 
zemní kotvy. 
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením podepsaného 
profesního životopisu s údaji prokazujícími výše uvedené kvalifikační požadavky. Dále musí být 
doloženy doklady o odborné kvalifikaci (certifikáty, oprávnění, autorizace) a čestné prohlášení, že 
dotčená osoba působila u zakázek na v životopise uváděné pozici. 
 
- Zadavatel nebude doplňovat realizační tým o další osobu s autorizací. 
 

 
 
Nedílnou součástí tohoto vysvětlení je opravená Příloha č. 4 – Výkaz výměr (verze071220). 
 
 
 
Příloha: Příloha č. 4 – Výkaz výměr (verze071220). 
 


