VYSVĚTLENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 1
k veřejné zakázce

Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu „Novostavba
pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“
zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na služby
Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Datum zahájení řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53
zákona
služby
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
500 000 Kč bez DPH
17.12.2020

Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedeno v součtovém režimu s veřejnou zakázkou malého rozsahu na
služby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“- projekční práce, jejíž součástí bylo i
zajištění autorského dozoru nad stavbou.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Datová schránka:
Zástupce:

město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
00259586/CZ00259586
6xmbrxu
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města Městského
úřadu Sokolov
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím
systému EZAK dne 18.12.2020, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Dotaz:
Dobrý den,
pro kvalifikaci je nutné předložení pouze činnost AD na novostavbě?
Nebo jsou akceptovatelné projektová činnost nebo činnost TDS?

Odpověď:
Dobrý den,
k výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující:
Dle bodu 7.4. Zadávací dokumentace - Výzvy ze dne 17.12.2020 požaduje zadavatel předložení
seznamu min. 2 zakázek rozsahu a složitosti předmětu této veřejné zakázky (spočívající ve výkonu
autorského dozoru u novo/staveb, kdy každá realizovaná stavba bude v hodnotě minimálně 50 000 000
Kč bez DPH) a poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Nemusí se jednat o
zakázky ukončené před datem vyhlášené této veřejné zakázky, v rámci realizace každé referenční
zakázky - akce musí však být prostavěna minimální hodnota tj. 50 000 000 Kč bez DPH a to k datu
podání nabídky účastníka.
Budou-li v rámci nabídky účastníka předloženy referenční zakázky, které nesplňují výše uvedený
požadavek zadavatele, bude účastník zadávacího řízení vyzván k doložení vyhovujících referenčních
zakázek. Pokud ani na vyzvání nebudou doloženy referenční zakázky splňující výše uvedený
požadavek zadavatele, bude účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Technickou kvalifikaci tedy splní dodavatel, který předloží alespoň dvě referenční zakázky spočívající
v zajištění výkonu autorského dozoru nad novostavbami či stavbami v požadované hodnotě.

Přílohy:

V Sokolově, dne 18.12.2020
Zadavatel:
MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:
Digitálně
podepsal
Renata Oulehlová
18.12.2020 10:04

Renata Oulehlová, starostka

