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Veřejná zakázka „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou“  
 
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  
 
V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme 
vysvětlení dokumentace k výše uvedené zakázce. 
 
Dotaz č. 1: 
 
V požadavcích na technickou kvalifikaci vypsané zakázky "Izolační zeleň" je požadavek na 2 díla 
realizovaná v posledních 5-ti letech v objemu nad =1 000 000,-Kč. Jako projekčně -realizační zahradnická 
firma z okresu Nový Jičín by jsme po seznámení se zadáním měli o zakázku velký zájem a víme, že jsme 
zakázku schopni technicky zvládnout. Nicméně v našem okrese vzhledem k nevelké velikosti sídel 
realizujeme ročně větší množství menších zakázek - cca 50 zakázek v realizačním objemu nad 3 500 000,-
Kč. Bylo by možné doložit mimo referenci na 2 000 000,-Kč zakázku reference na dvě zakázky plněné v 
jednom roce v objemu 800 000,- + 500 000,- Kč? 
 
 
Odpověď: 
 

Zadavatel trvá na technické kvalifikaci stanovené v rámci zadávacích podmínek, ve smyslu ust. § 
79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění. 
  
Dodavatel prokáže splnění této podmínky předložením seznamu významných služeb obdobného 
charakteru poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. 
Seznam musí obsahovat minimálně 2 akce obdobného charakteru (tedy spočívající v pěstebních 
opatřeních dřevin nebo výsadbě zeleně vč. dodávky nebo péče o zeleň nebo zahradnických 
službách), každá v minimálním objemu 1.000.000,00Kč bez DPH. 
 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky 
závazné! 
 
 
 
Roman Mihula 
zastupující vedoucí  
odboru hospodářské správy a veřejných zakázek 
 
 

   

   

   

   

   

   

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 

 

 

CJ 00380/2018/Mat 

Sp. zn.:  SZ CJ 00380/2018 

  
Vyřizuje: Iveta Matulová 

Telefon: +420  599 425 111 

Mobil: +420  725 954 993 
E-mail: imatulova@polanka.ostrava.cz 

  
Datum: 02. 02. 2018 
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