Příloha G Zadávací dokumentace
Kvalita referenčních zakázek realizačního týmu- použitá hodnotící
subkriteria
Hodnocení:
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. VII této ZD.
Seznam bude obsahovat vždy název Referenční zakázky, stručný popis Referenční zakázky se specifikací
prací vykonávaných Uchazečem, datum vydání stavebního povolení a jméno osoby, která se na Referenční
zakázce podílela a bude zároveň hlavním zpracovatelem Dokumentace Stavby „Rekonfigurace stání letadel
v sektorech C1, C2 a D1 na OP SEVER, letiště Praha/Ruzyně “.
Odbornou komisí, jako celkem, budou hodnoceny uvedené referenční zakázky realizačního týmu
Dodavatele, které předloží uchazeč v rámci své nabídky (resp. předběžné nabídky, a to v případě využití
výhrady dle § 61 odst. 8 ZZVZ) v níže uvedených oblastech 1-3. 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.
Zakázkou obdobného charakteru se rozumí zpracování vícestupňové projektové dokumentace na
úpravy/výstavbu rozsáhlých dopravních staveb sloužících pro přepravu cestujících (letiště/nádraží) nebo
pozemních staveb, ve kterých dochází ke shromažďování většího množství osob, přičemž zakázkou
obdobného charakteru se rozumí pouze takový projekt, na základě kterého bylo vydáno stavební povolení)
(dále jen „Referenční zakázky“).
V případě, že nabídka (resp. předběžná nabídka v případě využití výhrady dle § 61 odst. 8 ZZVZ)
nebude obsahovat minimální počet Zakázek za realizační tým (tj. minimálně 2 Zakázky), nebude
v rámci kritéria „Kvalita realizačního týmu“ hodnocena, tj. obdrží za celé toto kritérium 0 bodů.
Oblast 1
Referenční zakázky realizované ve vyhrazených prostorách letiště, tzv.security restricted area (SRA).
(hodnoceno 0 nebo 1 bod pro každou předloženou Zakázku, tj. min. 0 b., max. 14 b)
Jako vhodnější a lépe hodnocená bude Zakázka, která byla realizovaná v prostorách letiště (SRA), jako
méně vhodná a hůře hodnocená bude hodnocena Zakázka, která nebyla realizovaná v prostorách letiště
(SRA):
0 bod – Zakázka nebyla realizovaná v prostorách letiště SRA
1 bod – Zakázka byla realizována v prostorách letiště SRA

Oblast 2
Podobnost Zakázky (hodnoceno 1 až 5 body pro každou předloženou Zakázku, tj. min. 2 b, max. 70 b. - za
předpokladu, že tato oblast nebude ohodnocena 0 body tak, jak je uvedeno výše)
Jako vhodnější a lépe hodnocená bude Referenční zakázka, která bude nejpodobnější předmětu plnění
tohoto zadávacího řízení, bude obsahovat větší množství podstatných společných prvků s požadovaným
předmětem plnění tohoto zadávacího řízení. Hodnocen bude rozsah, složitost a obsah prací a jejich místo,
funkci a kontext s provozním celkem, v rámci kterého byly práce provedeny. Jako méně vhodná a hůře
hodnocená bude hodnocena Referenční zakázka, která bude obsahovat nižší množství podstatných
společných prvků s předmětem Veřejné zakázky.

Oblast 3
Účast na řízení předložených Zakázek (hodnoceno 0 nebo 1 nebo 3 body pro každou předloženou Zakázku,
tj. min. 0 b, max. 42 b. - za předpokladu, že tato oblast nebude ohodnocena 0 body tak, jak je uvedeno
výše)
Jako vhodnější a lépe hodnocená bude Referenční zakázka, kterou člen realizačního týmu přímo řídil, jako
méně vhodná a hůře hodnocená bude hodnocena Referenční zakázka, kdy se člen realizačního týmu na
řízení takovéto Zakázky pouze podílel.
0 bod – Podílel se na zakázce, ale neúčastnil se řízení
1 bod – Podílel se na řízení Referenční zakázky s účastí na řízení
3 body – Řídil předloženou zakázku

Celkový počet bodů za dílčí hodnotící kritérium:

suma bodů získaných za hodnotící subkritéria
uvedená v oblastech 1.až 3 výše.
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