Veřejná zakázka „Výstavba Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP“
bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

V Praze dne 15. 11. 2010
Věc: Odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám „Výstavba Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP“
1.
Dotaz:
Bod 6.13 zadávací dokumentace: Dodavatel splňuje ekonomický kvalifikační předpoklad, pokud má pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 20 mil. Kč.
Prokáže dodavatel splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením stávající
pojistné smlouvy a k ní přiloženým originálem závazného příslibu pojišťovny, že v případě, že zadavatel uzavře
s dodavatelem smlouvu na realizaci této veřejné zakázky, uzavře pojišťovna s dodavatelem pojistnou smlouvu
v požadované výši platnou po celou dobu provádění stavby i trvání záruky po předání a převzetí stavby investorem?
Odpověď :
Ne. Zadavatel v zadávací dokumentaci v bodě 6.13 požaduje k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů předložení kopie platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění. Dodavatel
splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 20 mil. Kč. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění
stavby i trvání záruky po předání a převzetí stavby investorem. Předložení stávající pojistné smlouvy a k ní přiložení
originálu závazného příslibu pojišťovny, že v případě, že zadavatel uzavře s dodavatelem smlouvu na realizaci této
veřejné zakázky, uzavře pojišťovna s dodavatelem pojistnou smlouvu v požadované výši platnou po celou dobu
provádění stavby i trvání záruky po předání a převzetí stavby investorem nepovažuje zadavatel za splnění
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a to na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 24.9.2007, Č.j.: S225/2007-00257/2007/550-VŠ.

2.
Dotaz:
Bod 6.14. zadávací dokumentace:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:
a) seznam minimálně 3 významných služeb odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky poskytnutých
dodavatelem v posledních 10 letech na stavebních zakázkách s celkovou hodnotou investičních nákladů každé
z nich v min. výši 220 mil. Kč bez DPH s uvedením výše finančního plnění služby, doby poskytnutí služby, jména
soukromých či veřejných příjemců poskytnuté služby vč. kontaktní osoby. Seznam musí být podepsán osobou
oprávněnou za dodavatele jednat. Žádáme o specifikaci pojmu „služby odpovídající předmětu plnění této veřejné
zakázky“, resp. prokáže dodavatel splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením 3 referencí
na výkon technického dozoru investora v rámci realizace pozemních staveb s investičními náklady nad 220 mil. Kč.
bez DPH?
Odpověď:
Ano. Zadavatel toto považuje za splnění technického kvalifikačního předpokladu.
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3.
Dotaz:
Bod 6.14. zadávací dokumentace: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel
předložit tyto doklady: b) seznam minimálně 3 významných služeb odpovídající předmětu plnění této veřejné
zakázky poskytnutých dodavatelem v posledních 10 letech na stavebních zakázkách s celkovou hodnotou
investičních nákladů každé z nich v min. výši 220 mil. Kč bez DPH s uvedením výše finančního plnění služby, doby
poskytnutí služby, jména soukromých či veřejných příjemců poskytnuté služby vč. Kontaktní osoby. Seznam musí
být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat. opravdu zadavatel požaduje předložení referencí za
posledních 10 let? Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 56 odst. 2 a):
„K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby
může veřejný zadavatel požadovat a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí…“
Odpověď:
Ano. Zadavatel požaduje předložení referencí za posledních 10 let.

4.
Dotaz:
Článek X. návrhu smlouvy o dílo: 10.1. Záruční doba je sjednána po celou dobu záruky stavby a počíná běžet
dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u
díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto
ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými přepisy
(zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších
předpisů). Žádáme o doplnění údaje o délce záruční doby zhotovitele stavby).
Odpověď:
Délka záruční doby pro TDI a koordinátora BOZP je shodná s délkou záruční doby za provedené dílo (stavbu).
V zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby je délka záruční doby jedním z hodnotících kritérií, pro TDI a
koordinátora BOZP proto bude upravena dodatkem po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.
jednatel M-FINANCE, s.r.o.
z pověření zadavatele

