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Vysvětlení/změna/doplnění zadávací
dokumentace

Vysvětlení/změna/doplnění č. 1 zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu pod označením „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při
realizaci stavby „Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava““
Zadavatel na základě dotazu dodavatele poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého
rozsahu „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava““.
Text dotazu č. 1:
Dobrý den, chápeme správně, že máme doložit k této zakázce 8 realizovaných zakázek za posledních 5 let
ve výši nákladů min. 20 mil. Kč za každou zakázku, přičemž 5 zakázek uvést v seznamu referenčních zakázek
určených k hodnocení a 3 k prokázání kvalifikace a to vše jednou osobou?
Odpověď na dotaz č. 1:
V čl. V odst. 5 Výzvy k podání nabídky zadavatel stanovil podmínku:
„Dodavatel ve své nabídce dále předloží seznam zakázek k prokázání kvalifikace, u nichž osoba podílející
se významným způsobem na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci
veřejné zakázky (tj. jedna autorizovaná osoba dle čl. V odst. 4 této Výzvy, tj. tatáž osoba, jejíž zkušenosti
budou předmětem hodnocení dle čl. III této Výzvy), vykonávala inženýrskou a investorskou činnost.
V tomto seznamu zakázek k prokázání kvalifikace budou uvedeny minimálně 3 (tři) realizované (tj. již
ukončené) zakázky, jejichž předmětem byl výkon inženýrské a investorské činnosti, a to minimálně
v rozsahu technického dozoru stavebníka (tj. nikoliv zástupce TDS nebo supervize TDS) při novostavbě,
rekonstrukci či opravě budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu) občanského vybavení nebo
budovy pro bydlení v celkovém finančním objemu investičních nákladů stavebních prací
min. 20 mil. Kč za každou zakázku, přičemž dozorované stavební práce byly realizovány (tj. dokončeny)
v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení.“
K prokázání stanovené kvalifikace tedy zadavatel požaduje předložit 3 (tři) zakázky dle výše uvedeného.
Prokázání kvalifikace je nezbytnou podmínkou.
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K hodnocení zadavatel v čl. III odst. 4 Výzvy k podání nabídky mimo jiné stanovil:
„Kritérium č. 2 – „Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky“
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny zkušenosti jedné osoby podílející
se významným způsobem na plnění veřejné zakázky, jejíž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci
veřejné zakázky, tj. stejné osoby, která dokládá osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dle čl. V odst. 4 této Výzvy) a která prokazuje kvalifikaci dle čl.
V odst. 5 této Výzvy (tj. seznam zakázek k prokázání kvalifikace).
Předmětem hodnocení v kritériu č. 2 – „Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky“
budou zkušenosti, které jsou nad rámec prokázání splnění kvalifikace dle čl. V odst. 5 této Výzvy,
tj. předmětem hodnocení nemohou být stejné zakázky, kterými dodavatel současně prokazoval
a splnil kvalifikaci.
Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky budou hodnoceny prostřednictvím
počtu realizovaných zakázek, splňujících následující podmínky:


realizované (tj. již ukončené) zakázky, jejichž předmětem byl výkon inženýrské a investorské činnosti,
a to minimálně v rozsahu technického dozoru stavebníka (tj. nikoliv zástupce TDS nebo supervize
TDS) při novostavbě, rekonstrukci či opravě budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu) občanského
vybavení nebo budovy pro bydlení v celkovém finančním objemu investičních nákladů stavebních
prací min. 20 mil. Kč za každou zakázku, přičemž dozorované stavební práce byly realizovány
(tj. dokončeny) v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení.

Za účelem hodnocení tohoto kritéria je dodavatel povinen ve své nabídce předložit samostatný seznam
referenčních zakázek určených k hodnocení realizovaných touto osobou (tj. stejnou osobou, která
dokládá osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů dle čl. V odst. 4
této Výzvy, a která prokazuje kvalifikaci dle čl. V odst. 5 této Výzvy, tj. seznam zakázek k prokázání
kvalifikace), splňující uvedené podmínky.“
A dále pak v tomtéž zadavatel stanovil:
„Hodnocení proběhne tak, že zadavatel přiřadí za každou referenční zakázku splňující výše stanovené
požadavky 1 (jeden) bod.
Zadavatel stanovuje maximum realizovaných zakázek započitatelných v rámci výše uvedeného dílčího
hodnotícího kritéria, a to na 5 (pět), přičemž bude hodnoceno pouze a právě jen prvních pět zakázek
v seznamu uvedených referenčních zakázek. Lépe nebude hodnocena nabídka (seznam zakázek určených
k hodnocení), z níž bude zřejmé, že osoba podílející se významným způsobem na plnění veřejné zakázky
disponuje více jak 5 (pěti) výše specifikovanými zkušenostmi, a bude hodnocena tak, jako by dodavatel
v seznamu zakázek k hodnocení uvedl právě 5 (pět) referenčních zakázek.
V tomto kritériu „Zkušenosti osoby, podílející se významně na plnění veřejné zakázky“ je možné dosáhnout
maximálně 5 bodů.
Bude-li dodavatel splňovat pouze kvalifikaci v minimálním požadovaném rozsahu dle čl. V odst. 5
této Výzvy a nedoloží-li žádné další hodnotitelné zakázky nad rámec kvalifikace (nebo nebudou-li
doloženy prostřednictvím jedné a téže osoby, která současně prokazuje kvalifikaci dle čl. V odst. 4 této Výzvy
a současně kvalifikaci dle čl. V odst. 5 této Výzvy), získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria takový
dodavatel 0 bodů.“
Z uvedeného je tedy zřejmé, že hodnoceny budou zakázky nad rámec stanovené kvalifikace, tj. nad rámec 3
zakázek uvedených k prokázání splnění kvalifikace.
Za každou zakázku doloženou nad rámec zakázek k prokázání kvalifikace (kterou nebude prokazována
a splněna kvalifikace), a současně bude splňovat podmínky stanovené pro zakázky k hodnocení, bude přidělen
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1 bod. Záleží tedy na dodavateli, kolik takových zakázek k hodnocení předloží („přičemž bude hodnoceno pouze
a právě jen prvních pět zakázek v seznamu uvedených referenčních zakázek“), podle počtu takových zakázek
pak obdrží odpovídající počet bodů v hodnocení tohoto kritéria, maximálně však 5 bodů. Pokud nepředloží
žádné takové zakázky k hodnocení (příp. pokud žádná z nich nebude splňovat stanovené podmínky), obdrží
v rámci hodnocení 0 (nula) bodů.
Na závěr tedy lze shrnout, že předložení 3 zakázek splňujících stanovené podmínky k prokázání splnění
kvalifikace je nezbytné. Další zakázky předložené k hodnocení a splňující stanovené podmínky pak nejsou
nezbytné, avšak budou předmětem hodnocení, tj. jejich počet (max. však 5) bude mít vliv na hodnocení
účastníka ve výběrovém řízení.
S pozdravem
Ing. Marek Matějka
vedoucí oddělení veřejných zakázek
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