VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejná zakázka
„Rámcová dohoda na zajištění činností správce stavby Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Miroslav Němec, ředitel
00085031
V Praze dne 14. 1. 2022

Vážení,
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora
uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.
V
č.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
V zadávací dokumentaci čl. 6.6. odstavec 2) d) požadavky na správce
informací :

2.

(ii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně dvou zakázek
spočívající ve výkonu BIM konzultant, nebo vedení týmu specialistů
na digitalizaci (BIM), na projektech dopravní infrastruktury
(minimálně dvoupruhové pozemní komunikace) realizované podle
smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových
stavebních nákladů této stavby minimálně 400 000 000,- Kč bez DPH,
- dle našeho názoru je tento požadavek velice diskriminující z
důvodu, že dle našeho názoru správce informací nemusí mít
zkušenosti s dopravní stavbou potažmo se stavbou dvoupruhovou
pozemní komunikací.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel konstatuje, že nebude provádět změnu zadávací dokumentaci v
článku 6. 6., odst. 2, písm. d) zadávací dokumentace a trvá na požadavku na
prokázání prokazatelné praxe při realizaci minimálně dvou zakázek
spočívající ve výkonu BIM konzultant, nebo vedení týmu specialistů na
digitalizaci (BIM), na projektech dopravní infrastruktury (minimálně
dvoupruhové pozemní komunikace) realizované podle smluvních podmínek
FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby
minimálně 400 000 000,- Kč bez DPH, neboť tato odbornost je potřebná pro
plnění veřejné zakázky v zadavatelem požadované kvalitě a rozsahu.

Prosím o vysvětlení, z jakého důvodu je reference takto přímo a
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detailně specifikována. Uzná objednatel referenci na jiné dopravní
stavbě, případně pozemní stavbě? Pozice správce informací dle
našeho názoru je administrativní činnost, tudíž detailní problematiku
přímo konkrétní stavby je velice zbytečný.
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Petr Lis
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