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Změna zadávací dokumentace 
veřejná zakázka 

malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek 
v platném znění (dále též jen jako „zákon“) na stavební práce s názvem: 

 
 
 

„Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy “ 

 
Zadavatel: 
    Obec Hřibojedy 
se sídlem:   Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy 
IČ:    00581011 
zastoupen:   Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M. – starostou obce 
mobil:    +420 603 220 949 
email:    starosta@hribojedy.cz 
 
 
 
Zadavatel upravuje znění zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v platném znění (dále též jen jako 
„zákon“) na stavební práce s názvem: „Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci 
Hřibojedy“ uveřejněné dne 26. 7. 2021. 

Ze zadávací dokumentace se vypouští v oddíle 3 „Kvalifikační předpoklady“ odst. 3.2. „Profesní 
kvalifikační předpoklady“ text v odst. c) a odst. d): 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – autorizace ČKAIT dle zákona č. 
360/1992 (o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 

 
Nové znění: 
3.2. Profesní kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikační způsobilosti účastníka, kdy požadavky na 
prokázání splnění profesní způsobilosti splňuje dodavatel (účastní) který předloží: 

a) ve vztahu k České republice výpis z obchodníku rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a zároveň, 

b) doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. výpis živnostenského 
rejstříku čí obdobná licence), obsahující minimálně následující oprávnění Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování (příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.). 
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Odůvodnění: 
Zadavatel tímto uplatnil možnost změnit zadávací dokumentaci nebo jen zadávací podmínky 
před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. 
Zadavatel má za to, že profesní kvalifikační předpoklady v daném rozsahu pro akci „Oprava 
komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy“ budou naplněné platným 
živnostenským oprávněním Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (příloha č. 2 k 
nařízení vlády č. 278/2008 Sb.), dále splnění ekonomické a finanční způsobilosti a prokázáním 
technické kvalifikace, tj. referenčním listem, kde bude uveden seznam významných 
stavebných prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto 
zadávacího řízení, které obsahují realizaci staveb, jako je předmětem této veřejné zakázky a 
zahrnují minimálně stavební práce spočívající ve výstavbě či rekonstrukci chodníků či 
zpevněných ploch a seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 
Vzhledem k tomu, že se změnou zadávací dokumentace nestanovují nové povinnosti pro 
uchazeče o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek v platném znění, zákon současně nedefinuje přiměřené prodloužení lhůty, zadavatel 
neprodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. 


