Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
Název veřejné zakázky:

Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP + DPS

Zadavatel:

statutární město Plzeň
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00
Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

Druh zadávacího řízení:
Číslo jednací:

zjednodušené podlimitní řízení

MMP/125476/17

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje
na základě žádosti dodavatele ze dne 17.05.2017 vysvětlení zadávací dokumentace v níže uvedeném
rozsahu:
Dotaz dodavatele č. 1:
1) V jakém digitálním formátu budou zhotoviteli poskytnuty podklady? Disponuje zadavatel podklady
v otevřeném formátu (.dwg)?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1):
Zadavatel uvádí, že podklady budou dodavateli poskytnuty ve formátu „*.pdf“.
Dotaz dodavatele č. 2:
2) Bylo v rámci zpracování DUR provedeno geodetické zaměření území? Bude toto poskytnuto
zhotoviteli v otevřeném formátu dwg, příp. dgn?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2):
Zadavatel uvádí, že v rámci zpracování DÚR geodetické zaměření území nebylo provedeno.
Dotaz dodavatele č. 3:
3) Prosíme o vysvětlené části výzvy (viz. níže) týkající se zkušeností osob podílejících se na
zakázce. Předpokládáme, že by z logiky věci praxe měla být prokázána v oboru projektování
vodohospodářských staveb.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3):
Administrativním pochybením při zpracování zadávacích podmínek zadavatel nesprávně uvedl, že
v rámci dílčího hodnotícího kritéria dle čl. XV písm. b) zadávací dokumentace (Zkušenosti osob, které
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se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky) bude hodnocena délka praxe v oboru projektování
pozemních staveb.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že hodnocena bude v rámci dílčího
hodnotícího kritéria dle čl. XV písm. b) zadávací dokumentace (Zkušenosti osob, které se mají přímo
podílet na plnění veřejné zakázky), délka praxe v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost je však zcela
zřejmá z kontextu celé zadávací dokumentace.
V Plzni dne 18.05.2017
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP
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