Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/20/1688/ML
Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345
Mariánské Lázně 8. 10. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
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 7. 10. 2020 následující žádost o vysvětlení dokumentace:
Dotaz:
V rámci vysvětlení ZD č.4 Zadavatel upravil znění článku 12.4.1. Splnění technické kvalifikace, kde se mimo jiné
uvádí:
Seznam významných služeb bude u každé uvedené projektové dokumentace obsahovat tyto údaje:
- Identifikace příslušné zakázky na služby(název, popis, ze kterého bude vyplývat, že se jedná o projekční práce
stavebních úprav stávajících historických administrativních budov nebo podobných (muzeí, knihoven galerií, škol)
Dotaz:
Vztahuje se v rámci splnění technické kvalifikace §79 ZZVZ na podobné budovy (muzea, knihovny galerie, školy)
podmínka, že se musí jednat o historické budovy postavené před rokem 1945?
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Odpověď:
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že historickou budovou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí
budovy postavené před rokem 1945. Tato charakteristika historických budov se vztahuje i na podmínky splnění
technické kvalifikace.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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