Dodatečná informace č. 1
K veřejné zakázce na služby

Forenzní audit Technických služeb města Nymburka, p. o.
VZ_NBK_010_2016_002
zadavatel:
Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500
Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města.
Na podkladě dotazů vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 1.
Dotaz č.1
V návaznosti na bod 5.2. Výzvy k podání nabídek VZ_NBK_010_2016_002 si dovolujeme poslat
dotaz na bod 4. 5. výše uvedené výzvy.
Problematikou příspěvkových organizací se zabýváme cca 23 let, zakládaly jsme množství s.r.o.
Technických služeb z původních příspěvkových organizací. Máme detailní zkušenosti s oblastí
činností technických služeb na území celé republiky, provádíme kontroly různých typů
příspěvkových organizací po celé republice (asi 300 ročně). Máme k dispozici specializované
daňové poradce, specializovaného právníka na oblast obcí a příspěvkových organizací a dlouholeté
zkušenosti z oblasti kontrol a poradenství.
Skutečnost je však taková, že většina cenových relací se pohybuje v rozmezí 8.000,00 Kč až
50.000,00 Kč za kontrolu. Sdělte nám prosím, zda lze nahradit požadavek 3 kontroly po
75.000,00 Kč celkovým součtem kontrol za uvedené období například za různé příspěvkové
organizace nebo jiným způsobem.
K provedení požadované kontroly máme dostatek zkušeností, praxe a kvalifikačních předpokladů,
nic méně vzhledem k výši ceny jednotlivých zakázek nedosáhneme na Vámi nastavené podmínky.
Pokud by vedení města netrvalo výslovně na forenzní kontrole, dovolili bychom si Vám nabídnout
alternativní návrh:
Rozhodující část požadovaných kontrolních zjištění bychom provedli s Vámi v rámci
veřejnosprávní kontroly teamovým způsobem formou přizvaných osob v rámci zákona
320/2001 Sb., v platném znění. Tento způsob řešení by měl následující výhody:
a) Rozhodující požadované informace jsme schopni zajistit formou teamové spolupráce rychle
a přesně.
b) Město splní zákonnou povinnost.
c) Veřejnosprávní kontrolu můžeme zajistit v relativně krátké době – v rozsahu 2 – 4 dnů
trvání kontroly.
d) Cenová relace našich služeb by nepřevýšila cca 70.000,- Kč bez DPH.
e) Po kontrole, se znalostí problematiky můžeme okamžitě navrhnout odpovídající řešení dle
požadavku měst.
f) Město má zákonnou pravomoc k dotažení všech uložených opatření a právo a povinnost
kontroly nápravy.
Pokud je cílem města zjistit celkovou situaci v organizaci, tento postup umožní vyřešit zásadní
požadavky rychlejším, levnějším a operativnějším způsobem. Pokud byste se přiklonili k této
variantě, můžeme poskytnout maximální pomoc.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách Výzvy ve čl. 2. 1. odst. (2) předpokládanou hodnotu
veřejné zakázky 150 tis. Kč bez DPH. Od této předpokládané hodnoty se odvíjí požadavek na
splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče dle čl. 4. 5., kdy zadavatel požaduje po
uchazečích předložení seznamu obdobných služeb provedených dodavatelem za poslední 3 roky a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb; tato osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto služby
provedeny řádně a odborně.
Požadují se 3 reference s předmětem plnění obdobným předmětu této veřejné zakázky v hodnotě
každé služby min. 75 tis. Kč bez DPH ve smyslu Zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Změna zadávacích podmínek během zadávacího řízení ve smyslu žádosti uchazeče je
z hlediska Zákona a tím i zadavatele nepřípustná.
UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE !
Vzhledem k rozsahu dodatečné informace č. 1 neprodlužuje zadavatel termín pro podání
nabídek.

….….…………………………………………………
Na základě pověření zadavatele
Ing. Judita Urbanová
Vedoucí Útvaru interního auditu města Nymburk

