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Zájemcům o veřejnou
řejnou zakázku

Odpověď na dodatečný
čný dotaz

Název zakázky

Zadavatel

Organizační a administrativní zajišťování
Organiza
ování zadávacího řízení ve smyslu
platného zákona upravujícího zadávání veřejných
ve ejných zakázek
Město
ěsto Kopřivnice,
Kop
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Kopř
IČ 00298077, DIČ
DI CZ00298077, IDS 42bb7zg

Znění dodatečného dotazu

Dotaz se vztahuje ke kvalifikačnímu
kvalifika
předpokladu,
edpokladu, který je uveden
v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, když je zde uvedeno, že
zadavatel za významné služby považuje „zároveň minimálně
minimáln 1 služba
v oblasti organizačního
organiza
a administrativního zajištění
ění zadávacího
zadáva
řízení
podlimitní veřejné
ve ejné zakázky zadávané dle ZVZ, jejichž předmětem
p
byly
stavební práce v předpokládané hodnotě 40 mil. Kč,
č, na které byla
poskytnuta dotace“. Dotaz zní, zda je pro zadavatele relevantní prokázání
tohoto kvalifikačního
kvalifika
předpokladu i nadlimitní veřejnou
řejnou zakázkou na
stavební práce, resp. veřejnou
ve ejnou zakázkou na stavební práce, zadanou
v otevřeném
otev
nadlimitním řízení bez ohledu na splnění
ění stanoveného
finanč
finančního
objemu 40 mil. Kč ?

Odpověď

Zadavatel v kvalifikačním předpokladu, k němuž
ěmuž se dotaz vztahuje,
záměrně stanovil výši předpokládané
zámě
edpokládané hodnoty 40 mil. Kč,
K aby si ověřil, že
uchaze má zkušenosti se zadáním stavebních zakázek vyšší
uchazeč
předpokládané
ředpokládané hodnoty, které mají rozsáhlejší projektovou dokumentaci
a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
vým a to
s provázaností na financování zakázky z dotačních
čních programů,
program které
obvykle provází povinnost zadavatele řídit se příslušnými
říslušnými metodickými
pokyny a podmínkami poskytovatele dotace, které kladou vyšší nároky na
pokyny
administraci. Z tohoto důvodu
vodu zadavatel nadále požaduje prokázání
významné služby tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. V praxi se
navíc u zadavatele jedná o častěji se vyskytující případ
řípad než je nadlimitní
zadávací řízení (u zadavatele pouze ojedinělý
ě případ).
řípad).
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