Zadavatel:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
Veřejná zakázka:
„Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a
VIII“
nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším zadávacím řízení podle ust. §
58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 a 99 ZZVZ
Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění
zadávací dokumentace z vlastního podnětu.
Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného
znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 3. 2021
Žádost č. 1 ze dne 24. 3. 2021:
Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – KVALIFIKAČNÍ DOKUMEMTACE v části 6.4
Technická kvalifikace dle ust. § 79 požaduje v odst. b) seznam techniků nebo technických útvarů,
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu
kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné
kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za poskytování stavebních prací, kde způsob prokázání
technické kvalifikace, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým
složený alespoň z těchto osob:
1. Hlavní stavbyvedoucí;
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2. Stavbyvedoucí odpovědný za kanalizaci a inženýrské sítě;
3. Stavbyvedoucí odpovědný za protipovodňová opatření;
4. Člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti a prevenci rizik na straně zhotovitele (dále
jen „člen týmu odpovědný za BOZP“);
5. Člen týmu statik;
6. Člen týmu v pozici geotechnika;
7. Člen týmu v pozici zeměměřiče;
8. Člen týmu v pozici arborista;
9. Člen týmu odpovědný za pozemní stavby
10. Člen týmu odpovědný za dopravní stavby
11. Člen týmu odpovědný za techniku prostředí staveb.
Pozice stavbyvedoucích dle bodů 1. až 3. musí být obsazeny odlišnými fyzickými osobami.
Zadavatel požaduje u každé osoby předložit vždy:
• profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční
zkušenosti, je-li níže
požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně
kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy kontaktního e-mailu a telefonu),
• údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém případě
uvede dodavatel v jakém),
• doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou
způsobilost (příslušný doklad o vzdělání / osvědčení / autorizace/oprávnění, je-li níže
vyžadováno).
Dodavatel předloží doklady o odborné kvalifikaci pro následující osoby:
1. Hlavní stavbyvedoucí
tato osoba musí mít:
• odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, jakožto autorizovaný inženýr v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“;
• odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi při realizaci
minimálně
3 stavebních prací, jejichž předmětem byla alespoň v jednom případě významná stavební práce
dle odst. 6.4. písm. a) bodu 1. a ve dvou dalších případech významná stavební práce dle odst. 6.4.
písm. a) podle kteréhokoliv z bodů 1. až 9., avšak o finančním objemu nejméně 100 milionů Kč
bez DPH za každou takovou významnou stavební práci u těchto dvou dalších významných
stavebních prací (tj. kromě významné
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stavební práce dle odst. 6.4. písm. a), která je požadována v hodnotě nejméně 400 milionů Kč bez
DPH) (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje
účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm. a) kvalifikační dokumentace), a to vše v posledních 7 letech
před zahájením zadávacího řízení.
Dotaz:
V rámci přiměřenosti, transparentnosti a omezení diskriminace, žádáme zadavatele o vysvětlení,
z jakého důvodu požaduje u člena týmu č. 1 Hlavní stavbyvedoucí • odbornou kvalifikaci, tj. praxi
v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi při realizaci minimálně 3 stavebních prací,
jejichž předmětem byla alespoň v jednom případě významná stavební práce dle odst. 6.4. písm.
a) bodu 1. a ve dvou dalších případech významná stavební práce dle odst. 6.4. písm. a) podle
kteréhokoliv z bodů 1. až 9., avšak o finančním objemu nejméně 100 milionů Kč bez DPH za
každou takovou významnou stavební práci u těchto dvou dalších významných stavebních prací
(tj. kromě významné stavební práce dle odst. 6.4. písm. a), která je požadována v hodnotě
nejméně 400 milionů Kč bez DPH) (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku,
prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm. a) kvalifikační
dokumentace), a to vše v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení.
Jedná se o nepřiměřený parametr stanovený zadavatelem, jelikož dvě zakázky v hodnotě min.
400 mil. a jednu zakázku v hodnotě 100 mil. za posledních 7 let, není za splnění všech svých
povinností běžný stavbyvedoucí na staveništi v takto omezeném období technicky splnit, pokud
se nejedná o min. středního manažera daného podniku jako je vedoucí střediska a výše.
Přiměřená hodnota požadovaných zakázek, která nebude významně omezovat okruh uchazečů
s jeví na období min. 10 let a déle. Vzhledem k tomu, že obvyklá délka tak velkých zakázek je 2
a více let, je parametr 7 let nesplnitelný a tím se stává nepřiměřený a diskriminační.
Totéž platí i u dalších členů týmů, kde například zadavatele u člena týmu č. 4 požaduje zadavatel
kumuluje délku praxe 5 let za posledních 10 let a zároveň dále požaduje dvě reference v hodnotě
300 mil. Kč za posledních 7 let atd...
Žádáme zadavatele o zmírnění tohoto parametru a prodloužení délky referenčních zkušeností u
všech členů týmu tj. 1,2,3,8 a 10 na délku min za posledních 10 let.
Informace zadavatele:
Výše uvedený dotaz tazatele vysvětluje zadavatel následujícím způsobem:
Dodavatel ve své žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.3.2021 neuvedl
jakékoliv relevantní odůvodnění svého požadavku na prodloužení doby k prokázání jím
zmíněných požadavků dle odst. 6.4. písm. b) kvalifikační dokumentace. Zadavatel k tomuto
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dotazu tazatele dále sděluje, že ZZVZ v tomto ohledu nestanoví žádný minimální limit, přičemž
v odst. 6.4 písm. a) kvalifikační dokumentaci zadavatel prodloužil délku referenčního období
k prokázání významných stavebních prací nad zákonem stanovenou délku referenčního období
dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Tutéž prodlouženou délku referenčního období (tj. až 7 let)
zadavatel analogicky promítl do požadavků dle odst. 6.4 písm. b) kvalifikační dokumentace na
odbornou kvalifikaci (praxi) u dotazovaných členů realizačního týmu dodavatele. U požadavků
dle odst. 6.4 písm. b) kvalifikační dokumentace v rámci požadavků na odbornou praxi u členů
realizačního týmu dodavatele (dle bodů 1, 2, 3, 8 a 10) jsou tedy stanoveny požadavky na
zkušenosti s významnými stavebními pracemi obsahově stejným způsobem, jako je tomu
v případě požadavků dle odst. 6.4 písm. a) kvalifikační dokumentace.
Zadavatel je toho názoru, že tímto svým koncepčním přístupem umožnil dostatečně širokou
hospodářskou soutěž, a to taktéž s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o nadlimitní
veřejnou zakázku o značném věcném i finančním rozsahu, kde lze důvodně očekávat náročnější
stanovení požadavků na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení (s ohledem na
předmět plnění veřejné zakázky a její význam pro zadavatele). Požadavky kvalifikace slouží
zadavateli k tomu, aby umožnil účast dostatečně zkušeným dodavatelům, a to vzhledem
k náročnosti a rozsahu předmětu plnění.
Zadavatel současně uvádí, že neomezil možné prokázání a naplnění požadavků dle odst. 6.4
písm. b) bodů 1, 2, 3, 8 a 10 kvalifikační dokumentace prostřednictvím významných stavebních
prací (odborné kvalifikace, tj. praxe v oblasti výkonu funkce příslušného člena realizačního
týmu) případně realizovaných mimo území České republiky. Dodavatelé mohou prokazovat
naplnění těchto požadavků taktéž prostřednictvím významných stavebních prací realizovaných
v zahraničí, a to nejen u odborné kvalifikace členů realizačních týmů, nýbrž také u významných
stavebních prací (referenčních zakázek).
Zadavatel tak na základě výše uvedených skutečností uvedenému dotazu tazatele sděluje, že
výše zmíněné kvalifikační podmínky považuje za přiměřené, adekvátní k rozsahu veřejné
zakázky a stanovené v souladu se ZZVZ.
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Žádost č. 2 ze dne 25. 3. 2021:
Dotaz č. 1
V bodu 6.4 ZD technická kvalifikace zadavatel požaduje:
5. další 1 (jiná než dle předchozího bodu 4.) významná stavební práce, jejímž předmětem byla
výstavba nebo rekonstrukce kanalizace (kanalizačních stoky) vejčitého profilu s profilem potrubí
nejméně b/H 500/750, a to v délce nejméně 300 m;
Tazatel žádá o informaci, zda zadavatel trvá na vejčitém profilu potrubí, zda není možné použít
kulatý profil DN500 a výše.
Informace zadavatele:
K výše uvedenému dotazu tazatele zadavatel uvádí, že trvá na stanoveném znění zadávacích
podmínek. Při plnění veřejné zakázky je požadována realizace kmenové stoky vejčitého profilu
800/1200 v délce 717 m, a profilu 900/1350 v délce 121 m. V rámci plnění předmětu veřejné
zakázky a vzhledem k rozsahu této části, tj. rekonstrukce (přeložky) kmenové stoky, která má
být provedena formou vejčitého profilu, zadavatel považuje požadavek na prokázání kvalifikace
dle odst. 6.4 písm. a) bodu 5 kvalifikační dokumentace za oprávněný; dodavatelé musí prokázat,
že mají s tímto typem staveb kanalizačních stok a související technologií výstavby adekvátní
zkušenosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 30. 3. 2021
Žádost č. 3 ze dne 25. 3. 2021:
Ve výkazu výměr není u injektáže a zálivky mikropilot uvedena plánovaná spotřeba.
Může zadavatel tento údaj doplnit?
Informace zadavatele:
Zadavatel k výše uvedenému dotazu tazatele uvádí následující:
Předmětná položka je uvedena ve výkazu výměr na dodávku a montáž mikropilot včetně zálivky
– injektování.
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 7. 4. 2021
Zadavatel informuje, že přistoupil k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, a to
následovně:
Konec lhůty pro podání žádostí o účast:
Datum:

20. 4. 2021

Hodina:

10:00

V Brně dne 7. 4. 2021
Mgr. David Mareš, Ph.D.
Digitální podpis:
07.04.2021
15:32

Statutární město Brno
právně zastoupené
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)
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