Naše značka/Our Ref. 0224004185

Vyřizuje/Responsible, tel.: Zuzana Pfefferová Stulíková tel. 220 116 613

Dne/Date: 1.2. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Spis. č. zadavatele:
Ev. č. VZ:
Zadavatel:
Sídlo:

Rekonfigurace stání letadel v sektorech C1, C2 a D1 na OP SEVER, letiště
Praha/Ruzyně
jednací řízení s uveřejněním
0224004185
Z2018-038765
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 IČO: 282 44 532

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu
zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné
vysvětlení požádal.
Znění žádosti o vysvětlení č. 2:
V Zadávací dokumentaci bodě IX.4.3. a ve Výzvě k podání předběžných nabídek bodě IV.4.4 je uvedeno:
„...bude předmětem hodnocení v souladu s čl. VII ZD“. Bod VII. ZD je Lhůta a způsob podání žádosti o
účast. Prosíme o upřesnění.

Znění poskytnutého vysvětlení č. 2:
Omlouváme se. Hodnocení nabídek je v ZD řešeno v čl. XVI a nikoliv v čl. VII ZD.
Správné znění čl. IX.4.3 Zadávací dokumentaci je :
„Účastník ve své předběžné nabídce předloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru,
které byly realizovány osobami, jež se budou podílet na plnění Zakázky jako hlavní zpracovatelé
projektové dokumentace (DSP i DPS) a budou osobami vykonávajícími autorský dozor. Tento seznam
bude obsahovat maximálně 14 zakázek a bude předmětem hodnocení v souladu s čl. XVI ZD……“
Stejně tak v čl. IX.4.1. a IX.4.2. ZD a čl. IV.4.1, čl. IV.4.2 a IV.4.4 Výzvy k podání předběžných nabídek a
obdobně v příloze G ZD v prvním odstavci, kde je rovněž odkaz na uvedení způsobu hodnocení v ZD, má
být uveden tento čl. XVI ZD.

Znění žádosti o vysvětlení č. 3:
V příloze G Zadávací dokumentace je uvedeno „Minimální počet uvedených referenčních zakázek pro
každého člena realizačního týmu není stanoven. Maximální počet uvedených zakázek pro každého
člena realizačního týmu jsou 2 zakázky. Minimální počet hodnocených zakázek v součtu za realizační
tým jsou 2 zakázky. Maximální počet hodnocených zakázek realizačního týmu bude 14 zakázek.“ V
případě, že více členů realizačního týmu (např. HIP, statik, specialista na požární bezpečnost) se
podílelo na jedné a té stejné akci, budou Ti to členové týmu každý samostatně bodově hodnocen nebo
se to požaduje jako jedna referenční zakázka a bude hodnocenou pouze u jednoho člena týmu?
Znění poskytnutého vysvětlení č. 3:
Účastník ve své předběžné nabídce předloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru,
které byly realizovány osobami, jež se budou podílet na plnění Zakázky jako hlavní zpracovatelé
projektové dokumentace (DSP i DPS) a budou osobami vykonávajícími autorský dozor. Každá
referenční zakázka může být uvedena právě jednou, bez ohledu na skutečnost, kolik členů týmu se na
plnění podílelo.
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