VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 6. 3. 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 5. 3. 2019 k výše uvedené veřejné
zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na služby, evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2019003710, uveřejňuje zadavatel úplné znění žádostí včetně odpovědí.

Dotaz 1:
Jelikož v tech.kval. část a) bod 2 je možná reference pouze za poslední 3 roky, je možné doložit i
stavbu s ukončeným stupněm DUR zpracovanou metodikou BIM?

Odpověď 1:
Ne. V příloze 2 Kvalifikační dokumentace je v článku C) odstavci a) uvedeno, že zadavatel požaduje
předložit seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let a ne za poslední 3 roky, jak
uvádí tazatel. Příslušné znění uvádíme v citaci:
„Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením předložit seznam významných služeb poskytnutých za
poslední 5 let, před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel stanovil delší lhůtu v souladu s § 79 odst.
2 písm. b) zákona s ohledem na zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže, kdy lze objektivně
říci, že není běžné, aby dodavatelé disponovali zkušeností s veřejnou zakázkou, jejímž předmětem byly
projektové práce v rozsahu bodu 2 pouze v posledních 3 letech.“
Zadavatel požaduje doložit projekty minimálně ve stupni pro stavební povolení, což je také v příloze 2
Kvalifikační dokumentace je v článku C) odstavci a) uvedeno.

Dotaz 2:
hlavní inženýr projektu - má mít alespoň 1 referenci v rozsahu min. 250 mil. Kč bez DPH
Znamená to, že další může být nižší než 250 mil. Kč?
Odpověď: Ne.

Informační manažer - má mít alespoň 1 metoda BIM v rozsahu min. 100 mil. Kč bez DPH
Znamená to, že další může být nižší než 100 mil. Kč?
Odpověď: Ne.
Proč je v kvalifikaci podmínka, že reference za firmu musí být rozdílná než u HIP a inf.manažera?
Není možné tuto podmínku odstranit?
Odpověď: Ne. Zadavatel chce touto podmínkou docílit co nejkvalitnějšího výběru z hlediska
dodavatele, ale i jeho realizačního týmu.

V Ostravě dne 6. 3. 2019
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
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