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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:
Evid. Číslo ve VVZ:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Druh zadávacího řízení:
Limit veřejné zakázky:

Systémové číslo VZ: P20V00000041
Z2020-031046
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Veřejná zakázka na služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ)
otevřené řízení (§ 56 ZZVZ)
nadlimitní veřejná zakázka

Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému – kódy rejstříku
Common Procurement Vocabulary (CPV):
-kódy rejstříku CPV – hlavní předmět 71000000-8
Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
-další předměty:
71300000-1
Technicko-inženýrské služby
71320000-7
Technické projektování
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Právní forma organizace:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ
Datová schránka:
Profil zadavatele:

Město Mariánské Lázně
801 – obec
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061 CZ00254061
bprbqms
https://zakazky.muml.cz

3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel obdržel dne 30. 9. 2020 následující žádost o vysvětlení dokumentace:
Dotaz:
Zadavatel požaduje vypracování předmětu díla pomocí metodiky BIM. Tudíž je logické, že uchazeč by měl mít
prokazatelné zkušenosti s projektováním v systému BIM. Je naše úvaha správná, že v rámci technické kvalifikace
Zadavatel požaduje předložit "min. 3 projektové dokumentace obdobného charakteru" vypracované v systému BIM,
obdobně jako předmět této veřejné zakázky?
Obdobně u hodnocení kritéria "zkušenosti a kvalifikaci uchazeče"?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že obdobný dotaz dodavatele byl vysvětlen v dokumentu „Vysvětlení zadávací dokumentace
č. 2“ – dotaz č. 5 a byl zodpovězen následovně:
„Zadavatel, na základě k dotazu, tímto upřesňuje svůj požadavek na předložení Seznamu minimálně 3
významných služeb, poskytnutých dodavatelem za posledních 6 let před zahájením zadávacího řízení a předložení
Osvědčení objednatelů takto:
1

Zadavatel požaduje, aby minimálně 1 tato poskytnutá služba byla projektová dokumentace zpracovaná metodikou
BIM a to alespoň v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro
provádění stavby.“
Zadavatel dále sděluje, že nebude provádět žádné změny v zadávací dokumentaci u hodnocení kritéria „zkušenosti
a kvalifikace uchazeče“ – bod č. 17 Zadávací dokumentace, které by měly zohledňovat zkušenosti s projektováním
v systému BIM.
Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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