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Výzva k podání nabídky - "Vodovodní přípojka vč. vnitřního vodovodu pro hřbitov 
v Rychvaldu" - dodatečné informace 
 
Město Rychvald, IČ: 002 97 615, se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zastoupeno 
starostou města Milanem Starostkou, jako veřejný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 1 
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném 
znění, za použití ustanovení § 6 zákona, sděluje následující dodatečné informace k výzvě 
k podání nabídky vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Vodovodní přípojka vč. vnitřního vodovodu pro hřbitov v Rychvaldu“. 
 
Dotaz: 
Žádám o poskytnutí elektronického souboru Příloha č. 1 – Výkaz výměr v editovatelné podobě. 
Aktuálně poskytnutý soubor je uzamčen. 

Odpověď: 
Editovatelný (odemčený) výkaz výměr je doložen v příloze e-mailu. 
 
Dotaz: 
Uchazeč se dotazuje, zda pro splnění čl. 20.4 bude dostatečná autorizace v oboru 
„Vodohospodářské stavby“. 

Odpověď: 
V článku 20.4 Výzvy k podání nabídky došlo k chybě. Místo osvědčení o autorizaci v oboru 
„Pozemní stavby“ je vyžadována autorizace způsobilé osoby v oboru “Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství“. 

 
Dotaz: 
Uchazeč se dotazuje, zda pro splnění podmínek čl. 23 bude dostatečné doložení 3-5 staveb za 
období 5 let s obdobným charakterem stavby. 
V aktuálně poskytnutém souboru je uvedeno seznam poskytnutých prací za posledních 5 let. 
(myšleno všech staveb společnosti?) 
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Odpověď: 
Pro splnění technické kvalifikace dle čl. 23 Výzvy je dostatečné doložení minimálně tří 
realizovaných staveb za období posledních 5 let s obdobným charakterem prací. 
V čestném prohlášení dodavatele o splnění technické kvalifikace (příloha č. 5 výzvy) uvádějte 
pouze zakázky s obdobným charakterem prací (realizace podzemních vodovodů) s minimálním 
nákladem 200.000,- Kč bez DPH. 
 
V Rychvaldu dne 14.10.2019 
 
 

= otisk úředního razítka = 
 
 

Ing. Radek běhal 
vedoucí úředník odboru investic a správy majetku 
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