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Mariánské Lázně 13. 10. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
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 12. 10. 2020 následující žádost o vysvětlení dokumentace:
Dotaz:
Dne 7. 10. 2020 jsme se Zadavatele dotazovali, zda se v rámci splnění technické kvalifikace §79 ZZVZ na podobné
budovy (muzea, knihovny galerie, školy) vztahuje podmínka, že se musí jednat o historické budovy postavené před
rokem 1945?
Odpověď na dotaz jsme od zadavatele neobdrželi (z E-ZAK nechodí notifikace o nově zveřejněných dokumentech).
8. 10.2020 byla na profilu zadavatele zveřejněna odpověď na náš dotaz. Bohužel zadavatel zcela nepochopil nač
se uchazeč ptá.
Prosíme o upřesnění pojmu „Projekční práce obdobného charakteru“?
Jedná se o projekční práce: 1) stavebních úprav stávajících historických administrativních budov nebo 2) podobných
(muzeí, knihoven, galerií, škol). Tj. zda se na podobné budovy (muzea, knihovny, galerie, školy) vztahuje
požadavek, že se musí jednat o historické budovy postavené před rokem 1945?
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Odpověď:
Zadavatel sděluje, že na dotaz zadavatele „zda se v rámci splnění technické kvalifikace §79 ZZVZ na podobné
budovy (muzea, knihovny galerie, školy) vztahuje podmínka, že se musí jednat o historické budovy postavené před
rokem 1945“ odpověděl: „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.“ Zadavatel takto zodpověděl dotaz, a to prostřednictvím zprávy přes
profil zadavatele, které byla odeslána všem (včetně veřejnosti).
K další části dotazu zadavatel sděluje a opakuje, to co je uvedeno v zadávací dokumentaci: Za projekční práce
obdobného charakteru považuje projekční práce pro stavební úpravy budov postavených před rokem 1945 a mající
z více než 50% užitné plochy administrativní účel, dále též budovy muzeí, knihoven, galerií a škol. Pokud by
se jednalo o přístavbu, nástavbu nebo dostavbu budov, pak více než 50% hodnoty projektovaných stavebních prací
.musí tvořit stavební úpravy a nikoliv právě přístavba, nástavba nebo dostavba budov.
Na podobné budovy (muzea, knihovny, galerie, školy) se tedy také vztahuje požadavek, že se musí jednat o
historické budovy postavené před rokem 1945.

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru investic a dotací
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