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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města
00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Projektová dokumentace na lávku přes řeku Olši –
přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu“
DOTAZ ZÁJEMCE:
Dobrý den,
po prostudování zadávací dokumentace prosíme o objasnění některých bodů. V kapitole 31 "Kritérium B" se pro
hodnocení praxe hlavního inženýra projektu připouští zpracování projektové dokumentace DSP nebo PDPS vč. vydaného
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Územní rozhodnutí se však vydává k dokumentaci DÚR, která pro
hodnocení přípustná není. Nejedná se o omyl? Můžeme pro hodnocení použít také zakázky projekčního stupně DÚR? V
jiných částech ZD se DÚR připouští, např. kapitola 24 "Rozsah požadované technické kvalifikace". Dále jsme nedohledali
žádné omezení počtu dokládaných zkušeností pro účel hodnocení, což je dost neobvyklé. Takto dokládaná nabídka je
pracná pro uchazeče při sestavení i pro zadavatele při kontrole. Neuvažovali jste o stanovení horního limitu zkušeností
hlavního inženýra projektu? Z hlediska obdobně zadávaných projektů např. na počet 10?
Předem děkuji za odpověď

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:
Zadavatel nelimituje počet služeb realizovaných v posledních 4 letech vedoucím realizačního týmu – hlavním
inženýrem.
Specifikaci požadovaných referenčních zakázek pro účely hodnocení v kritériu „B“ zadavatel upravuje
následovně:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kritéria kvality –
organizace, kvalifikace nebo zkušeností osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky.
Zadavatel stanovuje hodnotící kritéria pro zadání této veřejné zakázky následovně:
kritérium A:
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH, s váhou hodnotícího kritéria 70 %.
Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (přepočtené body), která
vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
kritérium B:
ZKUŠENOST DODAVATELE, s váhou hodnotícího kritéria 30 %.
V rámci kritéria B) bude hodnocena zkušenost/praxe vedoucího realizačního týmu - hlavního inženýra
projektu, a to konkrétně počet jím realizovaných služeb v období posledních 4 letech, jejichž předmětem bylo
zpracování projektové dokumentace (DSP, nebo PDPS) na most či lávku s rozpětím nejméně 25m, a to včetně
vydaného stavebního povolení.
Nejvyšší hodnotě (nejvyššímu počtu realizovaných služeb) bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k
nejvhodnější nabídce.
Pro účely hodnocení nabídek v kritériu B) dodavatel vyplní „Formulář nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE“, který je
přílohou č. 1 tohoto dokumentu, ve kterém uvede předepsané údaje k realizovaným službám.

POZOR!!
Do seznamu realizovaných služeb, které budou předmětem hodnocení nabídek v kritériu B), mohou být zahrnuty také
referenční zakázky, jimiž dodavatel prokazuje stanovenou technickou kvalifikaci, ovšem pouze za předpokladu, že tyto
byly realizovány hlavním inženýrem projektu.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria – zkušenost dodavatele,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě
nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria
– nabídková cena v Kč bez DPH, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Bodové hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
A. NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH - bude hodnocena v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč dle tohoto vzorce:
(𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝐴) = 100 ×

𝑛𝑒𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎

B. ZKUŠENOSTI ČLENŮ PROJEKTOVÉHO TÝMU – bude hodnocena v sestupném pořadí podle získané bodové hodnoty
za zkušenosti členů realizačního týmu dle tohoto vzorce:
(𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝐵) = 100 ×

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
𝑛𝑒𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎

Souhrnné vyhodnocení ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií:
Získané body v příslušném dílčím hodnotícím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce) stupněm významu
(váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém
hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získala nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení nabídek je
stanovena bodovací stupnice 1-100 bodů.
Počet bodů = a*v1 + b*v2
Písmeny a) a b) se rozumí jednotlivé hodnotící kritérium, písmenem „v“ váha jednotlivých hodnotících kritérií.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 06. 2021 v 11:00 hodin.
Otevírání nabídek bude zahájeno 16. 06. 2021 v 11:01 hodin.

V Karviné dne 25. 05. 2021

S pozdravem

podepsal
Miroslav Digitálně
Miroslav Švancar
Datum: 2021.05.25
Švancar 14:34:28 +02'00'
……………………..…………….………………………………………….………..…………………......
Miroslav Švancar, administrátor VZ

