
Nízkotlaké plynovody 

do 0,05 bar včetně;

Středotlaké 

plynovody nad 0,05 

bar do 4 bar včetně;

Vysokotlaké 

plynovody nad 4 bar 

do 40 bar včetně

Regulační stanice 

Odorizační stanice

Protikorózní ochrana 

plynárenských 

zařízení 

Čistý insolvenční rejstřík - za poslední rok; možnost 

vysvětlení pokud nebyl záznam způsoben ze strany 

žadatele 

sídlo/pobočka v ČR

 doklad o podnikání pro předmět podnikání - 

projektová činnost ve výstavbě nebo projektová činnost 

v investiční výstavbě.

 autorizace  v oboru technologická zařízení staveb - pro 

podnikající fyzickou osobu nebo statutární orgán nebo 

zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou 
X alternativně

X (min autorizovaný 

inženýr)

X (min autorizovaný 

inženýr)

X  (min. 

autorizovaný 

inženýr)

 autorizace v oboru  městské inženýrství - pro 

podnikající fyzickou osobu nebo statutární orgán nebo 

zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou 
X alternativně

doklad o pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s 

prováděním předmětu díla v limitu 5 mil Kč

(případně závazek toto pojištění uzavřít před účastí v 

tendru formou předložení čestného prohlášení)

Počet projektantů min. 3  osoby -  zaměstnanci v  

pracovním poměru na dobu neurčitou se stanovenou 

minimálně 37,5 hodinovou týdenní pracovní dobou, 

nebo v pozici člena statutárního orgánu nebo 

podnikající FO v kombinaci se zaměstnanci, z toho jedna 

z osob je autorizovanou osobou.   

Od 1.8. 2020 požadujeme formu podnikání v podobě 

obchodní korporace dle zákona 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, v platném znění.  Počet 

projektantů min. 3  osoby -  zaměstnanci v  pracovním 

poměru na dobu neurčitou se stanovenou minimálně 

37,5 hodinovou týdenní pracovní dobou, nebo v pozici 

člena statutárního orgánu, z toho jedna z osob je 

autorizovanou osobou. Sdružení firem nepřipouštíme. 

Počet licencí grafického programu pro potřeby 

zpracování PD v el. podobě (dle Směrnice Obsah a 

rozsah PD) - min. 3 

Objem realizovaných (řádně splněných) zakázek v 

plynárenství v objemu min. 1 mil Kč za poslední rok od 

data podání žádosti

X  min. 3 zakázky pro 

příslušnou kategorii za 

poslední 3 roky

X min. 3 zakázky pro 

příslušnou kategorii za 

poslední 3 roky

X min. 3 zakázky pro 

příslušnou kategorii za 

poslední 3 roky

X  min. 2 zakázky pro 

příslušnou kategorii za 

poslední 3 roky

Identifikace zájmu spolupracovat s RWE na území 

regionální oblasti Čechy 1, 2, 3, 4, Morava 1, 2, 3, 4 

(dodavatel musí garantovat nástup autorského dozoru 

do 24 hodin od vyžádání pod  pokutou 10 000,-Kč – 

bude zapracováno do SoD). 

kategorie dle regionální oblasti Čechy 1, 2, 3, 4, Morava 1, 2, 3, 4 

Část - Kvalifikační požadavky

 (x = znamená musí splňovat pro danou kategorii)

Kategorie zakázky

Zpracování Projektové dokumentace

X

X

X

X

X

X


