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Vysvětlení č. 1 ZD Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově
Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
Veřejná zakázka:
Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,
etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh; Inženýrsko-geologický průzkum
INV/ZP/0017/20
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 1
podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ
Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 28. 1. 2021 obdržel žádost dodavatele
o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek,
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popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy
k podání nabídek z vlastního podnětu.
Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na
profilu zadavatele.
Číslo
vysvětlení,
změny
nebo

Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel
poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu

doplnění
1

Vážený zadavateli, žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace:
1) Z jakého důvodu požaduje zadavatel na IG průzkum 2
autorizované geotechniky?
Když požaduje zadavatel v rámci prokazování kvalifikace živnost
Geologické práce, tak vyplývá z:
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. Obsahové náplně
živností vázaných.
Geologické práce Činnosti spojené se zkoumáním, hodnocením,
dokumentováním a zobrazováním vývoje a složení geologické
stavby území a jejich zákonitostí, vyhledáváním a průzkumem
ložisek nevyhrazených nerostů, pokud nesouvisí s dobýváním těchto
nerostů, ověřováním jejich zásob a zpracováním geologických
podkladů pro jejich využívání a ochranu, vyhledáváním a
průzkumem zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých,
stolních, minerálních a termálních, ověřováním jejich využitelných
zásob, zkoumáním negativních vlivů na jejich jakost a množství,
jakož i zpracováním geologických podkladů pro jejich využívání a
ochranu, zjišťováním a ověřováním inženýrskogeologických a
hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního
plánování, dokumentace prováděných staveb včetně stabilizace
sesuvných území, zjišťováním a ověřováním geologických podmínek
pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů,
kapalin a odpadů v horninovém prostředí a podzemních prostorech,
pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro
zajišťování a likvidaci starých důlních děl, zjišťováním a hodnocením
geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí, zjišťováním a
odstraňováním antropogenního znečištění v horninovém prostředí.
Příloha 2 Zákon o živnostenském podnikání
Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka
123
Geologické práce*) osvědčení o odborné způsobilosti vydané
Ministerstvem životního prostředí**) *) s výjimkou geologických
prací, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou
hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb., o
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hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.
**) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění zákona č. 3/2005 Sb.
Děkujeme Vám za vysvětlení zadávací dokumentace.
Informace poskytnutá zadavatelem
S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky zadavatel trvá na zadávacích
podmínkách, tedy i na bodu 5.3 b), kde je požadována autorizace v oboru
geotechnika u členů týmu (Vedoucí týmu a Zástupce vedoucího týmu).

___________________________
Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
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