MĚSTO
STO KOPŘ
KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŘAD KOPŘIVNICE
KOP

Oddělení
lení soukromoprávní
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:

5012/2016/Ha
OSP-200/2016
Mgr. Irena Hanáková/OSP
556 879 749
Irena.hanakova@koprivnice.cz
@koprivnice.cz

DATUM:

26.01.2016

Zájemcům o veřejnou
řejnou zakázku

Odpověď na dodatečný
čný dotaz

Název zakázky

Zadavatel

Znění
dodatečného
dotazu

Organizační
ční a administrativní zajišťování
zajiš
zadávacího řízení ve smyslu platného
zákona upravujícího zadávání veřejných
ve
zakázek
Město Kopřivnice,
řivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
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 „zárove
zároveň minimálně 1 služba v oblasti organizačního
čního a administrativního
zajištění
ní zadáva
zadávacího řízení podlimitní veřejné
ejné zakázky zadávané dle ZVZ, jejichž
předmětem
tem byly stavební práce v předpokládané hodnotě
ě 40 mil. Kč,
K na které byla
poskytnuta dotace“. Dotaz zní, zda je pro zadavatele relevantní prokázání tohoto
kvalifikačního
čního předpokladu
př
i nadlimitní veřejnou
ejnou zakázkou na stavební práce, resp.
veřejnou
ejnou zakázkou na stavební práce, zadanou v otevřeném
řeném nadlimitním řízení bez
ohledu na splnění
splně stanoveného finančního objemu 40 mil. Kčč ? Uchazeč svoji žádost
doplnil písemností ze dne 21. 1. 2016.

Přii zadání zakázky na výběr
výb r administrátora vychází zadavatel se schváleného
strategického plánu a v něm plánované investice. Viz:
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Odpověď

Zadavatel plánuje rekonstrukci centra města v předpokládané
edpokládané hodnotě
hodnot cca 40 - 50
mil. Kč. V současné
souč
době se připravuje studie, nicméně
ě se předpokládá,
ředpokládá, že
nejpozději
ě příští
říští rok
ro bude zahájena realizace stavět (resp.
resp. I. Etapa).
Dlouhodobě
ě je také plánována výstavba domova pro seniory s předpokládanými
př
investičními
čními náklady cca 100 mil. K
Kč
Zadavatel má dále plánovánu rekonstrukci letního koupaliště,, již je zpracována
studie, odhadované náklady 40 - 50 mil. dle zvolené varianty..
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<název útvaru>
Ve fázi příprav je investiční akce rekonstrukce ul. Štramberské - cca za 25 mil. Kč
Připravujeme odkanalizování místních částí Lubina a Vlčovice - cca 100 mil. Kč
Výhledově také plánujeme rekonstrukci kulturního domu či budovy radnice. Zatím
není pro tyto projekty zpracovaná projektová dokumentace, nicméně odhadované
náklady v rámci předprojektové přípravy přesahují 40 mil. Kč, avšak nedosahují
limitu pro nadlimitní řízení.
Nadlimitní řízení pro stavební práce nebylo v posledních létech realizováno, proto
zadavatel zvolil k prokázání kvalifikace otevřené podlimitní, které je častější.
Finanční limit byl stanoven s ohledem na plánované investice dle schváleného
strategického plánu. Změnu v kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení nepřipouštíme
mj. i proto, že by mohlo dojít k diskriminaci potenciálních uchazečů, kteří po přečtení
zadávací dokumentace usoudili, že tuto kvalifikaci nesplňují a vyhodnotili, že se
nebudou o zakázku ucházet a dále ji sledovat. Zadavatel si navíc v zadávací
dokumentaci právo ne její změnu nevyhradil. Je v pravomoci zadavatele určit, jakou
kvalifikaci má jeho budoucí dodavatel splňovat. Nastavenou kvalifikaci
nepovažujeme za diskriminační a odpovídá budoucím potřebám zadavatele.

Mgr. Irena Hanáková

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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