	
  

Diskuze k přípravě metodiky
zadávání Design-Build
pro dopravní stavby v ČR
čtvrtek 30. října 2014 v CBC

	
  

	
  

	
  

Účel:
ARI a CACE zprostředkovávají debatu svých členů se zástupci SFDI a investorských organizací na téma
optimálního způsobu zadávání metodou Design-Build projektů dopravních staveb v ČR v rámci přípravy
Metodiky pro zadávání touto metodou, kterou SFDI, prostřednictvím svých poradců, v současnosti připravuje.
Cílem kulatého stolu je diskutovat názory a doporučení dodavatelů, kteří mají s Design-Build praktické zkušenosti.
Datum: čtvrtek 30. října 2014
Program:
8:00

30m

Registrace a snídaně

8:30

15m

ARI: Otevření tématu a představení panelistů
Tomáš Janeba (ARI)

8:45

30m

SFDI a Deloitte: Představení dosavadních výstupů metodiky zadávání metodou Design & Build
-‐ SFDI: Představení záměru a strategie
-‐ Benchmark – využití metody DB ve vybraných státech
-‐ Zadávání metodou DB a vhodnost právního prostředí ČR
-‐ Fáze přípravy stavby pro zadání metodou DB
-‐ Charakteristické projektové případy pro zadání metodou DB

9:15

60m

Zkušenosti dodavatelů s DB projekty v České republice, Polsku, Slovensku a západních zemích
-‐ Pavol Kováčik (investiční ředitel NDS): Slovenské zkušenosti – úspěchy a ponaučení pro ČR
-‐ Roman Lenner (Valbek): Zkušenosti ze Slovenska a Švédska
-‐ Jiří Dynka (Strabag): Zkušenosti ze Slovenska
-‐ Jan Valentin (Hochtief): Zkušenosti ze Slovenska a Německa
-‐ Lukáš Klee (Metrostav): Zkušenosti z Polska

10:15

15m

Kávová přestávka

10:30

90m

Diskuze k metodice Design-Build
Názor dodavatelů nad zadáním vybraných typových projektů: dálnice, silnice 1. třídy a železnice
z pohledu:
-‐ Vhodnosti typu stavby pro zadání DB
-‐ Míry připravenosti na úrovni ÚR, majetkoprávní přípravy, DSP, SP
-‐ Prostoru pro invenci a optimalizaci na straně uchazečů o VZ
-‐ Rozložení rizik mezi investora a zhotovitele
Dodavatelé vyjádří svůj názor také na:
-‐ Způsob zadání a specifikace předmětu plnění VZ
-‐ Hodnocení nabídek (otevřené nebo užší řízení, hodnocení ceny vs. kvality návrhu)
-‐ Smluvní podmínky – FIDIC nebo jiné
-‐ Typ a rozsah pilotního a ideálního projektu

12:00

10m

Shrnutí a návrh stanoviska ARI

Místo: Czech Business Club, Spálená 14, 110 00 Praha 1
Účastníci: účast potvrdilo přes 35 odborníků z řad státní správy, investorských organizací a dodavatelské sféry
Kontakt: Tomáš Janeba, t: 222 524 690, m: 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz

	
  

