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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.
1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Projektová dokumentace
Rekonstrukce objektu „E“ FF OU na ul.
Československých legií 9, Moravská
Ostrava – druhá etapa“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na služby
Otevřené řízení, nadlimitní

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“).
Dotaz č. 1:
Jestliže na stejných zakázkách v rámci společnosti pracovaly osoby hlavního projektanta a
projektanta společně, mohou tyto osoby prokázat kvalifikaci shodnými zakázkami?
Odpověď č. 1:
Zadavatel posoudil žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a k dotazu dodavatele uvádí
následující.
Zadavatel dle čl. 9.4. písm. b) „Technická kvalifikace“ Části 1 Zadávací dokumentace „Podmínky a
požadavky pro zpracování nabídky“ (dále jen „Část 1“), požaduje prokázání splnění technické
kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 79 zákona splněním těchto požadavků zadavatele:


V souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu k fyzickým osobám, které
budou služby poskytovat.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, kterou dodavatel
zaměstnává na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, následovně:
Hlavní projektant:
autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v
oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
minimálně sedmiletá praxe v oboru své autorizace.
Projektant:
autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v
oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
minimálně sedmiletá praxe v oboru své autorizace.
Zadavatel požaduje, aby jedna z uvedených osob disponovala autorizací v oboru architektura
a druhá autorizací v oboru pozemní stavby, nicméně pro zadavatele je irelevantní, která
osoba bude disponovat kterou autorizací.
Současně zadavatel v čl. 10.4. „Způsob prokázání technické kvalifikace“ Části 1 uvedl, že dodavatel
prokazuje splnění technické kvalifikace dle čl. 9.4. písm. b) Části 1 v souladu s ustanovením § 79
zákona předložením jmenného seznamu osob odpovědných za realizaci poskytovaných služeb
včetně uvedení pozice Hlavní projektant a Projektant včetně uvedení jedné zkušenosti dle Přílohy
č. 5 písm. a) Části 1 Zadávací dokumentace, kterou daná osoba prokazuje kvalifikaci. Přílohou
tohoto seznamu budou osvědčení o odborné kvalifikaci těchto osob, konkrétně životopisy a doklady
o odborné způsobilosti.
Zadavatel uvádí, že osoby hlavního projektanta a projektanta mohou zkušenost člena realizačního
týmu prokázat shodnými zakázkami, na kterých pracovali společně.
Dotaz č. 2
V návaznosti na zákon 121/2000 Sb. (Autorský zákon) žádám vysvětlení textu tohoto zákona, kde v
§ 2 odst. 1 je uvedeno (cituji) § 2 Autorské dílo (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a
jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je
vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně,
bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné
vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo
choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným
fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské,
grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo
kartografické. Je předmětem práva autorského rovněž dílo architektonické. Studie vypracovaná
společností MARPO s.r.o. z Ostravy je architektonickou studii, vypracovanou architektem a je
architektonickým dílem. Dotaz - v které části dokumentace je zohledněna cena za odkoupení
autorských práv?
Odpověď č. 2:
Zadavatel k předmětnému dotazu resp. žádosti předně sděluje, že výklad ustanovení právních
předpisů přísluší dle ústavního pořádku ČR především soudům, nikoliv zadavateli – tak, jak
zadavatel uvedl ve vysvětlení zadávacích podmínek č. II., studie vypracovaná společností
MARPO s.r.o. je autorským dílem, a je pochopitelně chráněna autorským zákonem a příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Zadavatel k předmětné studii disponuje nicméně licencí za
podmínek, které podrobně popsal ve vysvětlení zadávacích podmínek č. II.

Poplatky za „odkoupení autorských práv“ – pozn. tazatel má na mysli zřejmě licenci ke studii,
vybraným dodavatelem nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení a účastníci proto uvedenou
položku v této veřejné zakázce nijak nenaceňují. Podrobně se uvedené problematice zadavatel
věnoval ve vysvětlení zadávacích podmínek č. II., na něž i v odpovědi na tento dotaz beze zbytku
odkazuje.
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