VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování
projektové dokumentace

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2022-002945

Druh veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Město Šumperk

Sídlo zadavatele:

náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO zadavatele:

00303461

Právní forma zadavatele:

801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupení zadavatele:

Mgr. Tomáš Spurný, starosta

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.sumperk.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)
Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací
dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
V rámci technické kvalifikace, resp. požadavků na seznam významných služeb zadavatel
uvádí, že v případě rekonstrukce se musí jednat o projektování rekonstrukce vnitřních úprav
budovy.
Žádáme o upřesnění, zda Zadavatel v takovém případě požaduje, aby finanční objem
minimálně 150 000 000 Kč bez DPH byl splněn výhradně ve vztahu k rekonstrukci vnitřních
úprav nebo se může jednat o součet hodnot úprav vnitřních a vnějších.
Odpověď na dotaz:
Zadavatel konstatuje, že se finanční objem vztahuje k celkovým nákladům stavby, přičemž
součástí projekčních prací týkajících se této stavby musely být projekční práce vnitřních úprav
budovy.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:
Dotaz:
2. kritérium hodnocení: Zadavatel bude hodnotit kvalitu (zkušenosti) osoby na příslušné pozici
bodovací metodou, a to tak, že přidělí body podle klíče uvedeného v ZD.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Rekonstrukce Domu kultury Šumperk – zpracování projektové
dokumentace“

Dle logické stavby tabulky vyplývá, že Zadavatel za zkušenost na pozici vedoucí projektant
nebo jiné obdobné pozici v posledních 5 letech u minimálně 3 služeb obdobného charakteru
udělí dva body (resp. tři body v případě zahrnutí akustického řešení), stejný počet bodů ale
udělí i za 4 služby obdobného charakteru atd.
Předpokládáme, že Zadavatel hodlá za každou zakázku uvedenou nad rámec kvalifikace
udělit 2 body (body za zakázky se tedy sčítají až do maxima 15 bodů), znění tabulky tomu
však neodpovídá, resp. může být zavádějící. Z logické stavby tabulky lze usoudit, že zadavatel
hodlá udělit pouze ony 2, resp. 3 body za maximální počet zakázek (tj. bez sčítání).
Žádáme tedy o objasnění.
Odpověď na dotaz:
Zadavatel potvrzuje domněnku tazatele, tedy že body se sčítají, a to až do maxima 15 bodů,
jak je uvedeno pod tabulkou.

V Brně dne 29. 1. 2022

Digitálně
podepsal JUDr.
Michal
Šilhánek

______________________________________
Za město Šumperk
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
JUDr. Michal Šilhánek
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