Všem dodavatelům

Naše značka/Our Ref.Num. 0229008372

Vyřizuje/Responsible, tel.: Milan Šrámek

Dne/Date: 15.12. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky:

Stavební úpravy Terminálu 3
jednací řízení s uveřejněním
Z2020-042149

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace.
Dotaz č. 1:
Vážený pane Šrámku,
obracím se na Vás ve věci veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy terminálu 3“. Naše společnost by ráda
podala žádost o účast v zadávacím řízení. V zadávací dokumentaci v článku V.9. odstavec V.9.1.c)c jsou uvedeny
předpoklady, které má splňovat osoba vykonávající funkci „Hlavní technolog“, mimo jiné i to, že by měla být
autorizovaným inženýrem nebo technikem v oboru technika prostředí staveb a zároveň musí mít praxi v oblasti
technologických zařízení staveb. Technika prostředí staveb (IE00) a technologická zařízení staveb (IT00) jsou dvě
odlišné autorizace. Opravdu je nutná tato kombinace? Pokud bude někdo autorizovaným inženýrem v oboru
technika prostředí staveb, nepředpokládám, že se bude v praxi věnovat technologii zařízení staveb a naopak.
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď č. 1:
Jedná se o chybu nebo překlep v textu.
Správné znění čl. V.9.1 c) c. ZD je následující:
„Osoba vykonávající funkci „Hlavní technolog“ musí splňovat tyto následující předpoklady:
1. musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve stavebním nebo strojním oboru,
2. musí být autorizovaným inženýrem nebo technikem dle § 7 zák. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, v oboru technika prostředí staveb, specializace

Autorizovaný inženýr – technická zařízení (IE01), nebo

Autorizovaný technik – vytápění a vzduchotechnika (TE01), nebo

Autorizovaný inženýr – elektrotechnická zařízení (IE02), nebo

Autorizovaný technik – elektrotechnická zařízení (TE03),
3. musí mít odbornou praxi v oblasti pozemních staveb v délce minimálně 10 let,
4. musí mít zkušenosti s realizací stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět této Veřejné
zakázky (stavební prací obdobného charakteru se rozumí výstavba nebo rekonstrukce občanských,
bytových nebo zdravotnických staveb či letištních nebo nádražních hal),

5. musí mít praxi v oblasti technika prostředí staveb – výkon funkce hlavního technologa nebo
technologa na minimálně 3 stavbách v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení,
každá ve výši min 100 mil Kč bez DPH.
Tato část předmětného kvalifikačního požadavku nemůže být s ohledem na čl. XIII. ZD plněna prostřednictvím jiné
osoby (poddodavatele), tj. člen zpracovatelského týmu musí mít s dodavatelem uzavřen nejpozději před uzavřením
smlouvy mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem platný pracovně právní vztah.“
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