VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 28. 2. 2019
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)
Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NOVÉ BUDOVY
EKONOMICKÉ FAKLTY VŠB-TUO S POUŽITÍM METODIKY BIM
Na základě požadavku o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22. 2. 2019 k výše uvedené veřejné
zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na služby, evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2019003710, uveřejnil zadavatel dne 27. 2. 2019 úplné znění žádosti včetně odpovědi zároveň s informací,
že na vysvětlení zadávacích podmínek nadále pracuje.
Dnes vydává zadavatel toto vysvětlení:
Požadavek:
Domníváme se, že součástí Smlouvy o dílo (SoD) a definovaného rozsahu BIM dle bodu II.2 SoD by
měla být i příloha BEP. Dle bodu II.2 SoD není dostatečně definován rozsah plnění uchazeče a
z tohoto důvodu může dojít k rozdílnému nacenění daného plnění/transparentnosti výběrového řízení.
Žádáme tedy o Vaše stanovisko.
Odpověď:
Zadání veřejné zakázky je zadáno předmětem díla specifikovaným v čl. II SoD, které je dále
specifikováno v příloze č. 1 Architektonické studii, kde jsou uvedeny podklady z hlediska obsazenosti
budovy a s tím související objemové a plošné hodnoty. Upřesňující technické požadavky jsou uvedeny
v příloze č. 1 Technické požadavky na budovu. Podrobnost jednotlivých stupňů projektové
dokumentace je dána obecnými legislativními požadavky (mimo jiné stavebním zákonem 183/2006
Sb. a jeho prováděcími vyhláškami, zvláště pak vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) a
pro zadavatelem zadanou veřejnou zakázku z hlediska BIM upřesněním jednotlivých stupňů detailů
LOD uvedených v textu SoD (čl. II. odst. 2) a přílohou č. 6 Tabulka LOD. Postup realizace a
předávaní jednotlivých stupňů projektové dokumentace je zřejmý z přílohy č. 7 Kalkulace ceny, kde
jsou uvedeny dílčí milníky. Termíny pro vyhotovení stupňů projektové dokumentace jsou zadány v čl.
IV. SoD. Zadavatel má za to, že těmito podmínkami je veřejná zakázka na vypracování projektové
dokumentace zadána jednoznačně a srozumitelně pro vypracování nabídky.

V Ostravě dne 28. 2. 2019
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

