Zadavatel:
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 25656112
Veřejná zakázka:
„ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“
Evidenční číslo:

Z2021-048505

Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 1
dle § 98 a 99 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Pražská vodohospodářská společnost a.s. v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN
LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela
dne 12. 01. 2022 žádost č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace.
Část A:
Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi.
Dotaz č. 1.1 (citace):
Zadavatel u pozice Vedoucího projektu požaduje doložit dvě stavby obdobného charakteru
(přičemž obdobným charakterem se rozumí rekonstrukce nebo výstavba čistíren komunálních
odpadních vod) v období posledních deseti (10) a u Hlavního stavbyvedoucího v období
posledních pěti (5) let před zahájením zadávacího řízení. Uchazeč se domnívá, že toto časové
omezení pramení z uvedené minimální praxe daných pozic a je neadekvátní. Podle uchazeče není
podstatné, zda člen týmů tuto zkušenost nabyl v období posledních 5/10 let nebo v průběhu své
profesní kariéry, která může být delší než požadovaných 5/10 let. Nepřehodnotí zadavatel své
kritérium 5/10 let?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k danému dotazu uvádí, že s ohledem na výše uvedený dotaz přistoupil ke změně
kvalifikační dokumentace v bodě 2.5 kvalifikační dokumentace v případě členů realizačního týmů
(techniků) – Vedoucí projektu a Hlavní stavbyvedoucí, tak, že u požadavků na doložení zkušeností
se stavbami obdobného charakteru ruší časové omezení pro realizaci předmětných zkušeností
Vedoucího projektu a Hlavního stavbyvedoucího. Blíže viz příloha tohoto vysvětlení / změny
zadávací dokumentace.
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Dotaz č. 1.2 (citace):
U pozice stavbyvedoucího umožňuje zadavatel autorizaci na úrovni AI nebo AT v oboru Stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Chápe uchazeč správně, že zadavatel uzná
Autorizovaného technika se specializací zdravotně technické, neboť jeho náplní práce mohou být:
Soubory činností staveb a zařízení zajišťujících odběr, úpravu, akumulaci, dopravu a svod vody pro
potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Činnosti, stavby a zařízení zajišťující příjem, čištění
a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území, obytných, průmyslových a
zemědělských zón, včetně likvidace nebo zpracování kalů. Stavby trubních dálkovodů?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k danému dotazu uvádí, že tazatel chápe požadavek kvalifikační dokumentace správně.
V případě osoby na pozici Stavbyvedoucího je možné, aby osoba na této pozici disponovala pouze
úrovní aurorizovaný technik pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
(případně Vodohospodářské stavby), specializace Stavby zdravotně technické, 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.
Zadavatel pro předejití jakýchkoliv pochybností upřesnil bod 2.5 kvalifikační dokumentace
v případě členů realizačního týmů (techniků) – Stavbyvedoucí dle výše uvedeného. Blíže viz příloha
tohoto vysvětlení / změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1.3 (citace):
U členů realizačního týmu je uveden požadavek na zkušenost se stavbou obdobného charakteru
tj. rekonstrukce nebo výstavba čistíren komunálních odpadních vod. Vykládá si uchazeč správně,
že tato stavba může obsahovat i např. kanalizaci neboť zadavatel neuvedl striktní vymezení jako
je tomu u Seznamu stavebních prací („Pokud bude realizace referenčních stavebních prací
prokazována prostřednictvím zakázky na stavbu čistírny odpadních vod v kombinaci s jiným
objektem (např. kanalizací), musí dodavatel uvést rovněž informace o investičních nákladech na
stavbu čistírny odpadních vod; pouze tyto investiční náklady zadavatel započte do finančního
objemu stavebních prací dle bodů ad i. a ii. výše.“)
Odpověď zadavatele:
Zadavatel k danému dotazu uvádí, že stavba, kterou se u dané osoby prokazuje konkrétní
zkušenost s rekonstrukcí či čistírnou komunálních odpadních vod, může obsahovat i např. objekt
kanalizace. V takovém případě však platí, že pokud u dané zkušenosti je zároveň obsažen
požadavek na finanční rozsah takové stavby čistírny komunálních odpadních vod, tak v takovém
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případě se do požadovaného finančního rozsahu započte pouze ten finanční rozsah stavby, který
se týká pouze samotné čistírny komunálních odpadních vod, nikoliv tedy např. finanční rozsah
kanalizace.
Zadavatel pro předejití jakýchkoliv pochybností upřesnil bod 2.5 kvalifikační dokumentace
v případě všech členů realizačního týmů (techniků) dle výše uvedeného. Blíže viz příloha tohoto
vysvětlení / změny zadávací dokumentace.
Část B:
Změny kvalifikační dokumentace z vlastní iniciativy zadavatele
Zadavatel dále z vlastní iniciativy provádí úpravy kvalifikační dokumentace spočívající v úpravě
požadavků na praxi Hlavního stavbyvedoucího a Stavbyvedoucího. Požadavky zadavatele
směřující k praxi příslušných členů realizačního týmů (techniků) v projektovém řízení se mění na
požadavky směřující k praxi příslušných členů realizačního týmů (techniků) při realizaci
vodohospodářských staveb v pozici stavbyvedoucího nebo v obdobné pozici. Blíže viz příloha
tohoto vysvětlení / změny zadávací dokumentace.

Část C:
Zadavatel oznamuje, že vzhledem k provedeným změnám kvalifikační dokumentace přistupuje
k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast v souladu s § 99 ZZVZ tak, aby od odeslání změn
kvalifikační dokumentace činila celou svou původní délku.
Nová lhůta pro podání žádostí o účast je stanovena následovně: do 21. 2. 2022, 10:00.

V Praze dne 17. 01. 2022

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Příloha: Aktualizovaná verze kvalifikační dokumentace
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