„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži –
Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
zakázka spolufinancována z 11703 - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro
místní rozvoj, identifikační číslo: 117D03B000410, identifikační číslo EIS: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006681
Veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle § 56 zákona a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a
příjemce IROP, vydání 1.13., platné od 15.10.2019, jejichž přílohou je Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)
zakázka je rozdělena na 2 části

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění
požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako
Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě
zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který
o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.
Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 24/20/K

V Brně, dne 24.1.2020

Věc: Veřejná zakázka:
„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“
Vysvětlení zadávací dokumentace (13)
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud
by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek,
postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.
Dotaz č. 85:

Žádáme zadavatele o bližší informace k prokazování zkušeností hlavního
stavbyvedoucího, které tvoří 30 % kritéria hodnocení.
Jakým způsobem mají být přesně doloženy stavby, kterými hlavní stavbyvedoucí
prokazuje svoji kvalifikaci. (10 staveb za posledních 10 let). Chápeme správně, že ke
každé stavbě musíme doložit následující?
1) osvědčení objednatele o řádném provedení stavby (pokud není k dispozici
smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby)
2) případně technickou zprávu nebo jiné doklady, z kterých bude patrné splnění
parametrů referenční zakázky dle odstavce 15 bodu 1) a)-g) ZP.
3) potvrzení, že osoba hlavního stavbyvedoucího vykonávala na stavbě činnosti A-I
odstavce 15 ZP. Toto potvrzení stačí pouze potvrzené naší firmou nebo musí být
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potvrzeno objednatelem stavby? Dle odstavce 15 bodu 3 za c) chápeme, že toto
potvrzení máme vystavit my.
Děkujeme za bližší informace o způsobu prokazování referencí v rámci hodnocení
zkušeností hlavního stavbyvedoucího
Odpověď č. 85: K prokázání hodnotícího kritéria „Zkušenosti hlavního stavbyvedoucího“ je potřeba
doložit doklady, že člen realizačního týmu „jméno, příjmení“ navrhovaný na pozici
hlavního stavbyvedoucího splňuje parametry uvedené v čl. 15, Pokyny a požadavky
pro vyplnění tabulky „Zkušenosti hlavního stavbyvedoucího“, bod 1).
Potvrzení činností A-I, které zadavatel požaduje zpravidla na žádném dokumentu
uvedené nejsou, proto tuto skutečnost potvrdí účastník zadávacího řízení čestným
prohlášením.
Vše je podrobně popsáno v článku 15 Zadávacích podmínek.
Odpovědí č. 85 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98
zákona.

S pozdravem
Ing. Eliška Kudělková,
za zastupujícího zadavatele
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