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V Praze dne 2. 7.2077

Vysvětlení zadávací dokumentace č. ].
k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

,,Reallzačnístudie a pasportizace Vybraných lokallt pro P+R

ve Středočeském kraji"

Zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávacídokumentace na základě dotazů dodavatele:

Dotaz č. ].
Technická kvalifikace: požadavek na 2 obdobné zakázky je obtížně splnitelný, protože předmět této
zakázky kombinuje dva typy činností, které běžně nejsou prováděny současně, tj' pasportizace
a realizační studie. To potvrzuje i fakt, že návrh smlouvy s Dodavatelem jsou fakticky návrhy dvou
smluv "Smlouva o poskytování služeb pasportizace vybraných lokalit a smlouva o poskytování služeb
realĺzačnístudie vybraných lokalit pro P+R ve Středočeském kraji''.

Takto nastavené kritérium podle našeho názoru diskriminuje některé potenciální dodavatele,
kteří by byli schopni předmět zakázky splnit. Upraví Zadavatel tento požadavek, aby byl adekvátní?

odpověd'č' ].
Zadavatel se neztotožňuje s názorem dodavatele ohledně obtížné splnitelnosti kritéria a trVá na

kvalĺfĺkačním kritériu ve znění, které je uvedeno vzadávacídokumentacize dne 79.12.20L6, která je

uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

Zadavatel tento svůj požadavek za diskriminační nepovažuje

Dotaz č' 2
V návrhu smluv o poskytování služeb je uvedeno: ''4. popis instolace technologických prvkťl v dané
lokalitě (tj. kde budou umístěny technologie, napójení a zdroje energie, osvětlení, dotové přípojky,
telematické prvky atd.)'" Zadávaci dokumentace nedefinuje minimální vybavení parkoviště P+R

a proto je v kombinaci s touto formulací neurčitá. Každý uchazeč může mít jinou představu o míře
vybavení P+R různými technologiemi, z čehož pak vyplývá jiný rozsah a časová náročnost prací a tím
ve výsledku neporovnatelnost nabídek. Může Zadavatel prosím konkrétně defĺnovat minimální
vybavenost P+R příslušnými prvky?
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odpověd'č' 2
Zadavatel stanovuje jako minimum pro vybavení parkoviště P+R soulad s platnou legislatĺvou
upravující danou problematiku. Dokument, který dodavatel zpracuje pro zadavatele, bude první
přípravnou fázi realizace parkovišť P+R, předmětem zakázky nemá být konkrétní návrh rozmístění,
počtu a instalace jednotlivých telematických prvků, apod.

Dotaz č. 3
Návrh smluv o poskytováníslužeb je uvedeno: '' b/ v případě zjištěnĺ překóžek či dokonce naprosté
nemožnosti reolizace projektu ve zvolené lokalitě též novrženĺ nové možné vhodné lokolity
o provedenĺ činnostĺ dle odstavce 2 písm. a) až e) o odstavce 3 písm. o) pro tuto novou lokolitu." Íato
formulace zakládá značnou nejistotu Dodavatele, jelikož není specifikován žádný minimální počet
nových lokalit, které musí Dodavatele prověřĺt a alespoň jednu z nich rozpracovat, případně za jakých
podmínek může vydat negativní průkaz. To vytváří problém zodpovědně nacenĺt rozsah prací. Zpřesní
toto Zadavatel?

odpověd'č.3
Zadavatel uvádí, že se jedná o náhradu jedné lokality za druhou (tj. 1 lokalita za jinou 1 lokalitu)
v případě, že původně studovaná (zadavatelem předestřená) lokalita nebude vyhovovat záměru
zbudovat zde parkoviště P+R. Za každou ,,nevhodnou" lokalitu tak vybraný dodavatel bude muset
nalézt a zpracovat iednu náhradní' Zadavatel předpokládá, že taková situace reálně nastane jen zcela
ojediněle, nicméně ž.ádné bližší upřesnění či ujištění v tomto ohledu nemůže dát, neboť finální zjištění
o vhodnosti či nevhodnosti příslušné lokality má být právě předmětem činnosti vybraného
dodavatele (ostatně proto jej zadavatel poptává). Vyhodnocení podmínek pro vydání ,,negativního
průkazu" nepřísluší zadavateli, ale vybranému uchazeči, ktený bude muset v rámci své odbornosti
posoudit, zda je příslušná lokalita z hlediska potřeb zadavatele vhodná, nebo nikoliv'
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