
 
 
 

                                                                                   
V Praze dne 5. 10. 2017 

 
 

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:  
 

Projekt energeticky úsporných opatření Škola Pernerova 29 
 

zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v užším 
řízení. 

 
 

Zadavatel, Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková 

organizace, IČO: 00639524, sídlo: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 – Libeň, prostřednictvím osoby 

zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné 

zakázky rozhoduje o změně zadávacích podmínek a rovněž poskytuje na základě žádosti následující 

vysvětlení zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky. 

 

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek 

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.  

Žádosti o účast je možné podávat nejpozději do 16. 10. 2017 do 10:00 hodin. 

 

 

Žádost: 

Obracím se na Vás s žádostí o upřesnění údajů týkající se kvalifikačních předpokladů. Konkrétně se 

jedná o referenční zakázky, kterými musí disponovat osoba v rámci realizačního týmu v pozici 

,,Hlavní stavbyvedoucí“. Předmětná osoba musí mít zkušenost s realizací v obdobné funkci nejméně 

na 2 zakázkách, jejichž předmětem byla rekonstrukce budovy v památkové rezervaci nebo 

památkové nebo rekonstrukce nemovité kulturní památky v minimálním finančním objemu 45 mil. 

Kč bez DPH.  

 

Domnívám se, že chybou v psaní došlo k neúplnosti textace předmětného požadavku a zadavatel 

má na mysli zkušenost s realizací zakázky mimo jiné v památkové zóně. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem napravuje své administrativní pochybení a 
opravuje znění shora uvedeného kvalifikačního požadavku ve vztahu k osobě hlavního 
stavbyvedoucího, uvedeného pod písm. b) kap. 2.6 Kvalifikační dokumentace, jež nově zní: 



 

 
 
 
„prokazatelná zkušenost s realizací v obdobné funkci nejméně na 2 zakázkách, jejichž předmětem byla 
rekonstrukce budovy v památkové rezervaci nebo památkové zóně nebo rekonstrukce nemovité kulturní 
památky v minimálním finančním objemu 45 mil. Kč bez DPH;“ 

 

 

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny. 

 

 

 

________________________ 

Servisní středisko pro správu svěřeného 

majetku MČ Praha 8, příspěvková 

organizace,  

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

na základě plné moci 
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