VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 26.5.2020
ZADAVATEL:
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IČO:

STaRS Karviná s.r.o.
Karola Sliwky 783/2a, 733 01 Karviná, Fryštát
Mgr. Petr Dyszkiewicz - jednatel
25857444

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující
se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

-

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Zadavatel požaduje k prokázání profesní způsobilosti dodavatele (část 6. Zadávacích podmínek) a
složení realizačního týmu dodavatele (Příloha KD č.3) následující:
minimálně 1 osoba člen realizačního týmu (pozice odpovědného technika pro část Technologická
zařízení staveb:
Autorizace v oboru Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb – specializace
vzduchotechnika a vytápění ve smyslu autorizačního zákona ( …… )
Účast v obdobné funkci nejméně na 3 obdobných stavbách, jejichž součástí byla výstavba či
rekonstrukce nerezových bazénů včetně technologie úpravy vody a skluzavky, přičemž alespoň jedna
z těchto deklarovaných staveb je v min. celkové hodnotě zakázky 70 mil. Kč bez DPH
Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu musí technik VZT a vytápění splňovat účast na výstavbě či
rekonstrukci pouze nerez bazénů, a to včetně technologie úpravy vody a skluzavky. Tento
požadavek považujeme za rozporný se ZZVZ, § 6 odst.1, podle kterého má zadavatel dodržovat
zásadu přiměřenosti. Žádáme tedy o úpravy, aby bylo možné prokázat účast požadovaného
specialisty výstavbou či rekonstrukcí bazénu. Domníváme se, že pro specializaci vzduchotechnika a
vytápění není požadavek na nerezový bazén a úpravu technologie vody a skluzavku objektivně
zdůvodnitelný.
Odpověď:
Zadavatel zcela záměrně uvedl požadavky na odbornost příslušného člena týmu :
Autorizace v oboru Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb – specializace
vzduchotechnika a vytápění ve smyslu autorizačního zákona …...
s tím, že prioritním požadavkem dle zadání je autorizace v oboru technologická zařízení (tzn. člen
týmu bude mít znalost ve všech technologických oblastech vyskytujících se ve stavbě (UT, ZTI,
Bazénová technologie apod.), se specializací na VZT a se zkušenostmi s nerezovými bazény,
skluzavkami apod.
Požadavek zadavatele má technické opodstatnění a nelze ho považovat za nepřiměřený, snahou
zadavatele je zajistit na stavbě účast specializovaného odborníka se zkušenostmi, aby veřejné
prostředky vydané na tento projekt byly zužitkovány co nejefektivněji.
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