Uveřejněno na profilu zadavatele

V Praze dne 20. dubna 2020
Ev.č. zadavatele.: 405-2020/F
Ev. č. VZ.: Z2020-011125

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka: „Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv
o veřejných službách v přepravě cestujících“
Zadavatel: Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Sokolovská 100/94 18600 Praha, IČO: 05792291
Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov
1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913
Vážení,
zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací
dokumentace.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám.

1.

Zadavatel stanovil v kapitole 10.2 zadávací dokumentace v rámci kritérií
hodnocení v kritériu č. 2 „Zkušenosti členů realizačního týmu“ hodnocení tak, že
bude přidělovat body mj. za zkušenost s komplexní administrací řízení
ve zjednodušeném režimu (písm. c). Zjednodušený režim se dle § 129 ZZVZ
použije výhradně na zadávání veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby
uvedené v příloze č. 4 ZZVZ (zdravotní a sociální služby, právní služby, poštovní
služby, hotelové služby apod.). Mezi těmito službami však rozhodně nejsou
uvedeny služby veřejné silniční dopravy (CPV kód 60112000-6) ani veřejné
železniční dopravy (CPV kód 60210000-3), které budou předmětem veřejných
zakázek zadávaných administrátorem vybraným na základě tohoto zadávacího
řízení. Využití zjednodušeného režimu dle § 129 ZZVZ pro zadání těchto služeb
tedy není v souladu se zákonem.
Z tohoto důvodu je zahrnutí zkušeností s využitím tohoto režimu při hodnocení
nabídek v rozporu s § 6 a § 36 odst. 1 ZZVZ a kritérium hodnocení není zároveň
stanoveno v souladu s § 116 odst. 1 ZZVZ, neboť postrádá souvislost s předmětem
veřejné zakázky.
Tazatel proto navrhuje, aby zadavatel toto dílčí kritérium hodnocení zrušil
a přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.
Předem děkujeme za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Odpověď:
Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele mění čl. 10. 2 hodnocení nabídek
v kritériu č. 2, subkritérium č. 1 „Zkušenosti realizačního týmu“ tak, že ruší
požadavek uvedený pod písm. c) „komplexní administrace ve zjednodušeném
režimu“.
Nově tedy článek týkající se subkritéria č. 1 zní:
„Počet zkušeností členů realizačního týmu
Hodnoceny budou zkušenosti jen u vedoucího realizačního týmu a u
zástupce vedoucího realizačního týmu, a to zkušenosti spočívající
v poskytování služeb:
a) komplexní administrace výběrového řízení podle ZVSPC, resp. nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007,
b) komplexní administrace otevřeného zadávacího řízení.
Hodnocení bude probíhat tak, že za každou 1 takovouto zkušenost se přidělí 1 bod.
Pokud vedoucí a jeho zástupce disponují stejnou zkušeností, považuje se zkušenost
každého za samostatně hodnocenou, tj. každý dostane 1 bod.
Zadavatel u každého zohlední celkově max. 30 zkušeností, a to vždy max. 15
zkušeností s výběrovým řízením a 15 zkušeností s otevřeným řízením. K dalším
zkušenostem (nad rámec 30 hodnocených) nebude přihlédnuto. Maximálně lze
tedy za toto subkritérium získat 60 bodů.
Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 12 ZD na základě
předchozí žádosti dodavatele, přičemž má charakter změny/doplnění zadávací
dokumentace.
Zadavatel se rozhodl na základě výše uvedené změny prodloužit lhůtu pro podání nabídek
následovně: Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 13. května 2020 v 10:00 hod.
Příloha: Revidované znění zadávací dokumentace

….…………….………………………………………….
Mgr. Pavlína Trhalová, advokát, společník
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

