Příloha F Zadávací dokumentace
Hodnocení Návrhu pracovního postupu a organizace projektu
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Hodnocený požadavek
Způsob organizace
projekčních prací
v jednotlivých odborných
týmech a na celém projektu

Organizace projektové
dokumentace v průběhu
jejího zpracování

Popis požadavku
V rámci tohoto bodu účastník popíše řízení
a spolupráci projekčního týmu,
zastupování, posloupnost zpracování
dokumentace, četnost revidování
koordinačních výkresů, časové plánování,
interakce se zadavatelem, jednotlivé
funkční vazby.
V rámci tohoto bodu účastník popíše
zejména členění, číslování, označování
datem vydání, evidence dokumentace.

Způsob projednávání
navrhovaného řešení
s objednatelem v průběhu
projektových prací

V rámci tohoto bodu účastník popíše
zejména způsob a četnost, jak budou
probíhat porady, sdílení rozpracované
dokumentace (včetně el. prostředků), její
označování, evidence připomínek a práce
s nimi.

Způsob zajištění
veřejnoprávního projednání

V rámci tohoto bodu účastník popíše plán
aktivity, kterou hodlá vyvinout nad rámec
ustanovení správního řádu a stavebního
zákona při projednání navrženého řešení,
zejména aktivní získávání potřebných
vyjádření, evidence řešených výhrad
k dokumentaci, informace o stavu
veřejnoprávních jednání apod.

Podávání zpráv v průběhu
prací

V rámci tohoto bodu účastník popíše
zejména četnost standardních zpráv
podávaných zadavateli, jejich rozsah,
způsob členění, průběžné informace o
očekávaných stavebních nákladech
projektu.

Hodnocení
1 – 5 bodů

1 – 5 bodů

1 – 5 bodů

1 – 5 bodů

1 – 5 bodů

Způsob hodnocení
Lépe bude hodnocen způsob organizace, který prokáže vysoce
orgranizovaný způsob organizace projekčních prací složený z logicky
strukturovaných procesů, který vykazuje robustní a četné kontrolní
mechanismy, a který je v co nejvetší míře odolný chybám.

Lépe bude hodnocena organizace projektové dokumentace, která bude
ve vyšší míře srozumitelná, strukturovaná, nezaměnitelná a s
přehlednou evidencí dokumentace a jejích revizí a s důrazem na
průběžnou dostupnost přehledu aktuálně platné dokumentace.
Lépe bude hodnocen způsob projednávání, který umožní zadavateli
pružnější přístup k dokumentaci (zejména přes internet nebo jiným
dálkovým způsobem).
Lépe bude hodnocen způsob projednávání, který umožní pružnější a
přesnější reakci na připomínky zadavatele včetně jejich důkladnější
evidence a možnosti sledování aktuálního stavu zpracování, a který díky
pokročilému způsobu označování zajistí za všech okolností co nejvyšší
jednoduchost a přehlednost rozpracované dokumentace.
Lépe bude hodnocena taková aktivita nabídnutá uchazečem nad rámec
standardních úkonů v rámci správního řádu, která bude obsahovat
závazek ke zkrácení lhůt daných příslušnými právními předpisy na
straně uchazeče, bude zajišťovat vysokou četnost a podrobný rozsah
informací o průběhu veřejnoprávních jednání, bude zajišťovat detailní a
přehlednou evidenci výhrad a způsobu jejich řešení, a to s možností
vzdáleného sledování aktuálního stavu řešení.
Lépe bude hodnocena nabídka, která představí ještě další aktivity
směřující k procesu veřejnoprávního projednání, které zajistí zejm.
zkrácení času potřebného na povolení, zkomfortnění procesu pro
zadavatele a podporu dobrého jména zadavatele.
Lépe bude hodnoceno takové nastavení podávání zpráv v průběhu
prací, které při vyšší četnosti zpráv zajistí zadavateli aktuálnější,
detailnější a dostatečně přehledné informace o očekávaných stavebních
nákladech projektu, přičemž zajistí kontinuitu struktury informací pro
možnost dlouhodobého přehledu o jejich vývoji.
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Přístup k technickoekonomické optimalizaci
projektu

Součet bodů za hodnocení
všech požadavků

V rámci tohoto bodu účastník popíše
postupy, které bude využívat při plnění
veřejné zakázky pro variantní řešení,
vyhledání možných úspor a posouzení
vlivu řešení na životnost a provozní
náklady.

1 – 5 bodů

Min 6
bodů, max
30 bodů

Lépe bude hodnocen přístup, který zajistí zpracovávání variantních
řešení ve vyšší míře detailu a ve vyšší četnosti včetně posouzení
souvisejících investičních a provozních nákladů po dobu plánované
životnosti, a který zajistí propracovaný způsob vyhledávání možných
úspor, zejména s přihlédnutím ke zkušenostem s podobnými projekty.

