Město NYMBURK
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

analogicky v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění
k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

MŠ U PEJSKA A KOČIČKY – VÝMĚNA VNITŘNÍCH
INSTALACÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY
Typ veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ:
Datum zahájení VZ:

Veřejná zakázka malého rozsahu
P16V00000014
29/03/2016

Veřejný zadavatel:

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk
IČ: 00239500 | DIČ: CZ00239500
Zastoupený Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města
Zastoupení zadavatele:

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 151
zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Zadavatel analogicky v souladu s § 49 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené
veřejné zakázky, že dne 07/04/2016 v 9:47 hod. obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Přesné znění žádosti:

Odpověď zadavatele:
Demontáž a zpětnou montáž vybavení kuchyně uvedenou v položce 791 - Zařízení velkokuchyní
(MŠ Karla Čapka 1968 - výměna vnitřních instalací - výkaz.xls), provede dodavatel dle soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vlastní přemístění většího významu, tj. vč.
uskladnění v místě plnění nebo mimo něj, např. mimo areál MŠ si zajistí provozovatel MŠ (ZŠ
Letců R.A.F., uvedené je tak plně v režii ředitelem pověřeného údržbáře školy a školky).
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Zadavatel analogicky v souladu s § 49 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené
veřejné zakázky, že dne 08/04/2016 v 9:40 hod. obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Přesné znění žádosti:

Odpověď zadavatele:
Provozem investora, třetích osob uvedený v položce V07 – Provozní vlivy (Stavební úpravy v
MŠ-výkaz.xls) je dle vyjádření projektanta myšleno plnění za omezeného provozu na J2. I
přestože zadavatel takové plnění nepředpokládá, uchazeči tuto položku pro tento případ
nacení. Nedojde-li k takovému plnění, bude využito mechanizmu „méněprací“. Co se týče
kontroly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (MŠ U pejska a kočičky Výměna vnitřních instalací - VV.xls), pak zadavatel uvádí, že tento je pro jeden objekt, jak je
uvnitř uvedeno. Uchazeči měli tento doložit ve svých nabídkách ve třech paré (pro každý ze tří
objektů). S ohledem na uvedené, zadavatel formálně soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr rozlišil na jednotlivé objekty. Zadavatel předkládá „formálně rozlišené“
soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1, 2 a 3 této
Dodatečné informace č. 1. Tyto „formálně rozlišené“ soupisy stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr uchazeči předloží jako součást nabídky.
Zadavatel analogicky v souladu s § 40 odst. 3 a § 49 odst. 4 zákona informuje všechny dodavatele výše
uvedené veřejné zakázky, že:
mění bod 3.1. zadávací dokumentace takto:

3.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna vnitřních instalací a stavební úpravy na
objektu zadavatele. Jedná se zejména o rekonstrukci elektroinstalace (silnoproud a
slaboproud), ústředního vytápění, vodovodu, kanalizace a další související stavební úpravy
(obklady, dlažby, obezdívky, aj.). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v
projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 ZD.
Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV:
CPV
Slovní popis
Předpokládaná cena
45000000-7 Stavební práce
5.950.000,- Kč bez DPH
45214100-1 Stavební úpravy budov mateřských škol
45310000-3 Elektroinstalační práce
45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
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mění bod 3.2. zadávací dokumentace takto:

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky analogicky ve smyslu § 16 zákona činí 5.950.000,Kč bez DPH a definuje maximální výši prostředků, kterou má zadavatel na veřejnou
zakázku k dispozici. V případě, že i nejvýhodnější nabídka překročí předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro zrušení zadávacího řízení.
V případě, že nabídka uchazeče překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky,
může to být důvodem pro vyloučení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.
mění bod 5.4. zadávací dokumentace takto:

5.4. Technické kvalifikační předpoklady (analogicky dle § 56 zákona)
Zadavatel požaduje, aby dodavatel (uchazeč) prokázal splnění technických kvalifikačních
předpokladů pro předmět veřejné zakázky takto:
- analogicky dle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením podepsaného
seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních
prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a
odborně. U každého z těchto případů dodavatel (uchazeč) v seznamu dále uvede
identifikační údaje objednatele, kontaktní osobu objednatele, rozsah stavebních
prací, označení stavebních prací.
Za významné považuje zadavatel takové stavební práce, které byly obdobné předmětu
plnění této veřejné zakázky, tj. jednalo se o výstavbu či rekonstrukci občanské stavby,
jejímž předmětem byly současně elektroinstalace. Zadavatel požaduje seznam
minimálně 3 stavebních prací, přičemž každá položka tohoto seznamu bude v minimální
hodnotě 2,95 mil. Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené v
každé takové referenční zakázce. Uchazeč při zpracování tohoto bodu může využít Přílohu
č. 3 ZD.
mění bod 7.3. zadávací dokumentace takto:

7.3. Lhůta pro prokázání kvalifikačních předpokladů a podání nabídky
Dodavatel (uchazeč) je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek
tzn. nejpozději dne 21/04/2016 do 10:00:00 hodin.
mění bod 10.4. zadávací dokumentace takto:

10.4. Podání nabídky
Uchazeč může svou nabídku podat v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje ppeSystem nebo v listinné podobě na adresu zadavatele.
Zadavatel tímto upozorňuje uchazeče, že při podání nabídky:
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•

elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem, je podání
nabídky rozděleno do dvou částí. Za kompletní je považována pouze ta nabídka,
u níž budou splněny podmínky obou samostatných částí!
a) dokumentace v elektronické formě - kvalifikační dokumentaci a další
dokumentaci k nabídce, jejíž výčet je obsažen v této zadávací
dokumentaci nebo definován zákonem, předloží uchazeč v elektronické
formě do elektronického nástroje ppeSystem (Obrazovka účastníka –
Vložit dokumenty nabídky) dle ZD. Zadavatel doporučuje uchazečům
vkládat kompletní dokumentaci v jednom PDF či ZIP souboru;
b) cenová nabídka v elektronické formě - cenovou nabídku vloží uchazeč
v elektronické formě do elektronického nástroje ppeSystem (Obrazovka
účastníka – Vložit hodnotu nabídky) dle ZD.
Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje ppeSystem
jsou součástí výzvy k podání nabídek (pozvánky k účasti v zadávacím řízení),
případně jejich příloh, které generuje elektronický nástroj ppeSystem automaticky
při registraci. Elektronický nástroj ppeSystem zaručuje splnění všech podmínek
bezpečnosti a důvěrnosti dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně
zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.
Uchazeč přitom postupuje podle dispozic zadavatele, uvedených v dokumentaci
elektronicky vedeného zadávacího řízení.
Instrukce pro předložení nabídky naleznete v dokumentu poskytovatele
elektronického nástroje ppeSystem, který je součástí pozvánky pod odkazem:
„Podrobný návod pro účast“ – www.ppe.cz/dokumenty/navodVZ.pdf. Ověření
technické způsobilosti počítače pro elektronické podání nabídky v elektronickém
nástroji ppeSystem najdete na adrese: www.ppe.cz/test. Uchazeč je povinen
ověřit kompatibilitu svého počítače v dostatečném časovém předstihu před
lhůtou pro podání nabídek. Nekompatibilní počítač uchazeče nelze přičítat na
vrub zadavateli.

•

v listinné podobě, se nabídky podávají na adresu zadavatele. Nabídky budou
doručeny v uzavřených obálkách označených názvem uchazeče vč. identifikačních
údajů a dále názvem veřejné zakázky doplněný o výzvu NEOTVÍRAT („MŠ U pejska
a kočičky - výměna vnitřních instalací a stavební úpravy - NEOTVÍRAT“). Nabídky
budou pevně zajištěny proti manipulaci s listy a strany budou očíslovány
vzestupnou číselnou řadou.
Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas
uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí
nabídky od zástupce uchazeče. Při zaslání prostřednictví osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence
podle zvláštního právního předpisu se za rozhodující čas považuje čas doručení
nabídky na adresu zadavatele. Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas
považuje čas obdržení nabídky na adrese zadavatele nebo čas uvedený na
potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od
zástupce kurýrní služby.
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Lhůta pro podání nabídek je 21/04/2016 10:00:00 hodin. Nabídky, které budou
zadavateli doručeny resp. podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou
komisí otevřeny a budou pouze archivovány jako součást zadávacího řízení. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek analogicky dle § 72 odst. 6 resp. 71 odst. 5 zákona. Jiná forma
podání nabídky, než dle výše uvedených způsobů, je nepřípustná.
mění bod 12.2. zadávací dokumentace takto:

12.2. Datum a místo otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční dne 21/04/2016 10:00:00 hodin v zasedací místnosti v
sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Dle účasti z řad uchazečů
(dodavatelů) může být místnost pro jednání změněna či upřesněna na adrese zadavatele.
V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.
Zpracoval:
Podpis:

Bc. Filip Haferník

V:

Dne:

Ostravě

Filip
Haferník

Digitálně podepsal Filip Haferník
DN: c=CZ, o=PPE.CZ s.r.o. [IČ
25863568], ou=10, cn=Filip
Haferník, serialNumber=P245238
Datum: 2016.04.11 14:47:31
+02'00'

Za společnost:
Razítko:

PPE.CZ s.r.o.

11/04/2016

Příloha č. 1 – Aktualizovaná Příloha č. 2 ZD – MŠ U pejska a kočičky - Výměna vnitřních instalací VV_3.xls
Příloha č. 2 – Aktualizovaná Příloha č. 2 ZD – MŠ U pejska a kočičky - Výměna vnitřních instalací VV_4.xls
Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 2 ZD – MŠ U pejska a kočičky - Výměna vnitřních instalací VV_5.xls
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